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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2  din 09.01.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Rîșcani

IDNO 1007601002821

Adresa or. Rîșcani, str. 31 August, 4

Numărul de telefon/fax 0256 23337, 0 256 24664, 0 256 94441

Adresa de e-mail ale autorității contractante primariariscani@yandex.com

Adresa de internet ale autorității contractante http://riscani.com/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tulicii Serghei, 0 256 94441, t_serrggo77@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)

t_serrggo77@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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte), mii lei

1 45233142-6 Reparația drumurilor locale 1 lot Reparația drumurilor 
locale 2000,0

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

Martie 2020

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 

mailto:primariariscani@yandex.com
mailto:t_serrggo77@mail.ru
mailto:t_serrggo77@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

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 09.01.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Rîșcani

IDNO 1007601002821

Adresa or. Rîșcani, str. 31 August, 4

Numărul de telefon/fax 0256 23337, 0 256 24664, 0 256 94441

Adresa de e-mail ale autorității contractante primariariscani@yandex.com

Adresa de internet ale autorității contractante http://riscani.com/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tulicii Serghei, 0 256 94441, t_serrggo77@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)

t_serrggo77@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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte), mii lei

1 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Carne proaspătă 415,0

2 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 3500 kg Găini congelate 110,0

3 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 45000 buc. Ouă de găină de masă 55,0

4 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 2100 kg File de păsăre 115,0

5 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 2500 kg Pește ”HEC” 100,0

6 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Produse lactate 650,0

7 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Crupe 60,0

8 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Conservații 165,0

9 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Băuturi fierbinte și dulciuri 60,0

10 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Legume 120,0

11 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Semințe 7,0

mailto:primariariscani@yandex.com
mailto:t_serrggo77@mail.ru
mailto:t_serrggo77@mail.ru
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12 15000000-8 Produse alimentare 
pentru anul 2021 1 lot Fructe 210,0

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

Noiembrie 2020

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 

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


9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:
Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

IDNO 1003600078021

Adresa MD 3702 or.Strășeni
str.Ștefan cel Mare, nr.1

Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02

Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md
iscstraseni@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301

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)

straseni.silvicultura.md
iscstraseni@mail.ru
straseni@moldsilva.gov.md

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

Întreprindere de Stat.
Genul principal de activitate: silvicultură și cinegetică.

Informații despre obiectul achiziției:

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

lucrărilor

Cantitate/ 

Unitate de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1. 66516100-1
Achiziționarea serviciilor de asigurare 
individuală a salariaților de accidente de 
muncă.

101 pers. contract de 
valoare mică 7000

2. 35125300-2
Achiziţionarea camerelor video de 
securitate 2 buc. contract de 

valoare mică 40000

3. 382952000-9
Achiziționare echipament de topografie 
(GPS) 2 buc. contract de 

valoare mică 30000

4. 45453000-7
Achiziționarea serviciilor de reparații a 
sediilor cantoanelor silvice la necesitate contract de 

valoare mică 230000

5. 45231400-9
Achiziționarea serviciilor de construcție și 
reparație a liniilor electrice 2 buc. contract de 

valoare mică 130000

6. 77200000-2
Achiziționarea serviciilor de amenajare a 
pădurilor la necesitate contract de 

valoare mică 8000

7. 77200000-2
Achiziţionarea serviciilor de monitoring 
forestier și examinare silvo-patologică 
detaliată.

la necesitate contract de 
valoare mică 40970

8. 66514100-7
Achiziționarea serviciilor de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă auto. 15 unit. contract de 

valoare mică 18000

9. 50100000-6
Achiziționarea serviciilor de reparații și de 
întreținere a vehiculelor și a echipamentelor 
aferente și serviciilor conexe

la necesitate contract de 
valoare mică 50000

10. 34300000-0
Achiziționarea pieselor de schimb la 
automobilele și tractoarele întreprinderii la necesitate contract de 

valoare mică 125000

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
mailto:straseni@moldsilva.gov.md
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11. 64200000-8
Achiziționarea serviciilor de telecomunicații 
(telefonie fixă și mobilă). la necesitate contract de 

valoare mică 45000

12. 71314100-3 Achiziționarea energiei electrice. la necesitate contract de 
valoare mică 111000 

13. 09123000-7 Achiziționarea gazelor naturale. la necesitate contract de 
valoare mică  18000

14. 79212100-4

Achiziţionare serviciilor de auditare a 
situaţiei financiare a întreprinderii pentru 
a.2020 
(în cazul întrunirii de către întreprindere a criteriilor 
stabilite pentru efectuarea obligatorie a auditului 
situației financiare și/sau  la discreția conducerii 
întreprinderii).

la necesitate contract de 
valoare mică 40000

15. 79980000-7
Achiziționarea serviciilor de abonarea 
periodică anuală la reviste și ziare. la necesitate contract de 

valoare mică 7300

16. 09000000-3
Achiziţionarea produselor petroliere pentru 
necesităţile de producere ale întreprinderii, 
pentru a.2021

- Benzină 27000 litri;

- Motorină 23000 litri;

- Gaz 15000 litri;

- Ulei dizel 150 litri.

Licitație 
publică 900000

17. 85100000-0
Achiziționarea serviciilor de examinare 
medicală periodică a salariaților SPL 
Vorniceni.

10 pers. contract de 
valoare mică 3500

18. Alte bunuri și servicii. la necesitate contract de 
valoare mică

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

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

Nu 

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 Prețul cel mai scăzut.
Alte informații:

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

Pe parcursul anului de gestiune

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 

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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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 01 din 10.01.2020 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Primăria orașului Drochia
IDNO 1007601001651
Adresa str. Independenţei 15A
Numărul de telefon/fax 0252 2 23 09
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante primariadrochia.achizitii@mail.ru
Adresa de internet ale autorităţii contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mariana Codrean, tel. 0252 2 66 72
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentaţia de atribuire

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Autoritate a administraţiei publice locale. Obiectul 
principal de activitate: promovarea intereselor 
şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale.

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei Valoarea estimată, 

fără TVA 

1 45233140-2 Produse alimentare pentru perioada 
01.06.2020-31.12.2020 1/buc

Produse alimentare pentru 
IET din orașul Drochia 
pentru perioada 01.06.2020-
31.12.2020

2 223 000

III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu 
Da 

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

Nu 
Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

IV. Alte informaţii:
Data estimată pentru publicarea anunţului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunţul de intenţie

Trimestrul 
III

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 
Sistem dinamic de achiziţie 

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
Da 

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

Alte informaţii relevante Nu sunt

Notă:  Anunţurile de intenţie 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 achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

mailto:primariadrochia.achizitii@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de identificare de stat (IDNO) 1006601000130

numărul de telefon, numărul de fax, adresa de 
e-mail și de internet

Tel. 022 255-746; Fax. 022 

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

web: https://mai.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

Organul central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și 
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea 
primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum și apărarea proprietăţii publice și private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Codul CPV 30000000-9

O scurtă descriere a achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor.

Echipament informatic și accesorii de birou

Echipament informatic și a tehnicii de investigații necesare pentru 
asigurarea realizării sarcinilor funcționale ale MAI. 

Data estimată (datele estimate) pentru 
publicarea anunțului sau a anunțurilor de 
participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție.

Trimestrul II anul 2020

Denumirea și adresa 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.

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 

Data transmiterii spre publicare a anunţului de 
intenţie

13.01.2020

Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa 
Acordului privind achiziţiile guvernamentale 
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai 
în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Nu          

mailto:igor.vieru@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de identificare de stat (IDNO) 1006601000130

numărul de telefon, numărul de fax, adresa de 
e-mail și de internet

Tel. 022 255-746; 

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

web: https://mai.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

Organul central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și 
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea 
primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum și apărarea proprietăţii publice și private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Codul CPV 18110000-3

O scurtă descriere a achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor.

Îmbrăcăminte, încălțăminte

Echipamentul vestimentar necesar pentru dotarea angajaților MAI cu 
uniforme, conform Legii privind funcționarul public cu statut special din 
cadrul MAI, nr.288/2016. 

Data estimată (datele estimate) pentru 
publicarea anunțului sau a anunțurilor de 
participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție.

Trimestrul II anul 2020

Denumirea și adresa 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.

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 

Data transmiterii spre publicare a anunţului de 
intenţie

13.01.2020

Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa 
Acordului privind achiziţiile guvernamentale 
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai 
în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Nu          

mailto:igor.vieru@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de identificare de stat (IDNO) 1006601000130

numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail 
și de internet

Tel. 022 255-746; 

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

web: https://mai.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Organul central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și 
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor și 
acordarea primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale omului, precum și apărarea proprietăţii publice și private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Codul CPV 45000000-7

O scurtă descriere a achiziției: natura și amploarea 
lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, 
natura și amploarea serviciilor.

Lucrări de construcții

Lucrări de reparații capitale a clădirilor administrative și de 
instruire a MAI. 

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru 
contractul (contractele) la care se referă anunțul de 
intenție.

Trimestrul III anul 2020

Denumirea și adresa 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.

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 

Data transmiterii spre publicare a anunţului de 
intenţie

13.01.2020

Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa 
Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul 
anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene).

Nu          

mailto:igor.vieru@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de identificare de stat (IDNO) 1006601000130

numărul de telefon, numărul de fax, adresa de 
e-mail și de internet

Tel. 022 255-746; 

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

web: https://mai.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

Organul central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și 
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea 
primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum și apărarea proprietăţii publice și private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Codul CPV 44100000-1

O scurtă descriere a achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor.

Materiale de construcție și articole conexe

Materiale de construcție necesare pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere a încăperilor gestionate de către MAI. 

Data estimată (datele estimate) pentru 
publicarea anunțului sau a anunțurilor de 
participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție.

Trimestrul I-IV anul 2020

Denumirea și adresa 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.

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 

Data transmiterii spre publicare a anunţului de 
intenţie 13.01.2020

Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa 
Acordului privind achiziţiile guvernamentale 
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai 
în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Nu          

mailto:igor.vieru@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de identificare de stat (IDNO) 1006601000130

numărul de telefon, numărul de fax, adresa de 
e-mail și de internet

Tel. 022 255-746; 

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

web: https://mai.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

Organul central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și 
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea 
primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum și apărarea proprietăţii publice și private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Codul CPV 39100000-3

O scurtă descriere a achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor.

Mobilier

Mobilă de birou pentru dotarea spațiilor de lucru a angajaților MAI. 

Data estimată (datele estimate) pentru 
publicarea anunțului sau a anunțurilor de 
participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție.

Trimestrul III anul 2020

Denumirea și adresa 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.

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 

Data transmiterii spre publicare a anunţului de 
intenţie 13.01.2020

Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa 
Acordului privind achiziţiile guvernamentale 
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai 
în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Nu          

mailto:igor.vieru@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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Anunţ de intenţie din 10.01.2020

Denumirea autorităţii contractante:Primaria com.Cosnita

Adresa:r-nul Dubasari,s.Cosnita,str.Pacii 51

Relaţii de contact: Tel:0248 44 491

Fax: 0248 44 491 e-mail:primaria.cosnita@mail.ru

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie

Codul 
CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 

guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului
2 3 4 5 6 7

Procurarea produselor 
alimentare

15
80

00
00

-6

1477600,00

Licitatie 
publica Ianuarie ;iunie nu

Lucrări

1) Lucrari de reparatie a 
drumurilor locale

45
23

31
42

-6

1411000,00 COP mai Nu

Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact
Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură al 

mun. Chișinău, sector 2, km 
86+280 – 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație deschisă Ianuarie-
Februarie -

Tel:0248
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact
Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură al 
mun. Chișinău, sector 2, km 
86+280 – 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie -

  Director adjunct                                                                    Iurie Pașa

Aprobat
Director general al

 Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Gheorghe Curmei ________________

Anunț de intenție pentru anul 2020
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată 

fără TVA, mii 
MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură 
al mun. Chișinău, sector 
3, km 96+000 – 105+000

45233142-6 341 700,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie

-

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md


19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE 

pentru anul 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

IDNO 1003600153267

Adresa Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63

Numărul de telefon/fax (022)27-51-21/27-10-11

Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.plan@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Bârta
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Procedura de 

achiziţie aplicabilă

Valoarea estimată,

fără TVA 

Perioada desfășurării 
procedurii de 

achiziţie publică 
(luna) la care se referă 

anunțul de intenție

1 45200000-9
Lucrari de reparatie la IMSP 

AMT Centru (CCD  str. 31 
August 1989,63 )

Licitație deschisă 1500000
Februarie 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  01 din 14 ianuarie 2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul

IDNO 1007601008340

Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6

Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49

Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@gmail.com

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Nu se aplică
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Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 45261310-
0

Lucrări de hidroizolare a fațadei, 
gradinița nr. 14 ”Spicușor”, mun. 

Cahul  
Caiet de sarcini

Lucrări de hidroizolare a 
fațadei, gradinița nr. 14 
”Spicușor”, mun. Cahul  

2 245 742,88

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai  mic preț

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

(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. 01 din14 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Criuleni

IDNO 1007601008557

Adresa Or. Criuleni,str 31 August, 108

Numărul de telefon/fax 024822264

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul_cr @mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante www.criuleni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Boșcanean Maria

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)

consiliul_cr@mail.ru, www.criuleni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 50000000-5

Servicii de reparație și 
întreținere a drumurilor 
publice locale de interes 

raional, rnul Criuleni pentru 
anul 2020

buc
Servicii de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale de interes 
raional, rnul Criuleni pentru anul 2020

7889915,80

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

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

Nu x

Da 

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

Nu x

Da 

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

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

Simestri 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 publi-
care în JOUE)

Nu x

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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   13.01.2019

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

IDNO 1003600071952

Adresa MD 2012, mun. Chișinău,Str. Pușkin, nr. 22, et. 3.

Numărul de telefon/fax 022233428

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@moldpres.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.moldpres.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorel Buzdugan 022233514 viorel.buzdugan@
moldpres.md

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

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

viorel.buzdugan@moldpres.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică, editarea „Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova”, producerea și difuzarea 
informaţiei, informarea opiniei publice din ţară și 
de peste hotare asupra politicii de stat și activitatea 
curentă a autorităţilor publice din Republica 
Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice 
și de publicitate, producerea și comercializarea 
materialelor foto și video.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 30197630-1 Hârtie offset, 65gr./m.p 
x 840mm kilogram Densitatea: 65 gr/m.p. Format: rulou 

840 mm 2 500 500

2 30197630-1 Hârtie cretată, 130 
gr./m.p coli

a) Densitatea –130 gr.

b) Formatul 90 x 64 .

c) Gloss / matt

160 000

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț pe lot

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=30197630-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=30197630-1
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Alte informații:

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

Ianuarie 2020

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 

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).

Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată 

fără TVA, mii 
MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului M2 
Drumul de centură al mun. 
Chișinău, sector 2, km 86+280 
– 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie -

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact
Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului M2 
Drumul de centură al mun. 
Chișinău, sector 2, km 86+280 – 
94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie

-

Anunț de intenție pentru anul 2020
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură al 
mun. Chișinău, sector 2, 
km 86+280 – 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie

-

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura de 
achiziție aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului M2 
Drumul de centură al mun. 
Chișinău, sector 2, km 86+280 
– 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație deschisă Ianuarie-
Februarie

-

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Șoldănești

Adresa: or.Șoldănești,str.Păcii,8 a

Relaţii de contact: Tel:0272 2 23 05,0272 2 22 74

Fax: e-mail:efimia.cosciug@mail.ru

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de 
achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de 

achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7
Procurarea produselor 
alimentare pentru grădinițile 
subordonate Primăriei 
Șoldănești

15000000-8 1416500 COP Ianuarie,aprilie,
iunie,septembr
ie a.2020

nu

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
Tel:0272
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact
Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului M2 
Drumul de centură al mun. 
Chișinău, sector 2, km 86+280 
– 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie -

Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată 

fără TVA, mii 
MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată
Perioada desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură al 
mun. Chișinău, sector 2, 
km 86+280 – 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă Ianuarie-Februarie -

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului M2 
Drumul de centură al mun. 
Chișinău, sector 2, km 86+280 – 
94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie

-

Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea 
contractantă:

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reabilitare și 
modernizare a drumului 
M2 Drumul de centură 
al mun. Chișinău, sector 
2, km 86+280 – 94+480

45233142-6 512 500,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie-
Februarie

-

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o

Obiectul achiziției Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării

Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1 Lucrări de reparație a drumului 
R30 Anenii Noi – Causeni - 
Ștefan Voda - frontiera cu 
Ucraina, km 82,16-100,86

45233142-6 101 771,0 Licitație 
deschisă

Ianuarie -
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Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1
Lucrări de reparație a drumului R30 
Anenii Noi – Causeni - Ștefan Voda - 
frontiera cu Ucraina, km 82,16-100,86

45233142-6 101 771,0 Licitație 
deschisă Ianuarie -

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559
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Relații de contact
Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura 
de achiziție 

aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reparație a drumului 
R30 Anenii Noi – Causeni - 
Ștefan Voda - frontiera cu 
Ucraina, km 82,16-100,86

45233142-6 101 771,0 Licitație 
deschisă Ianuarie -

Anunț de intenție pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

IDNO 1003600023559

Adresa MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a,

Pagina oficială www.asd.md 

Relații de contact Cristian Drăgălin, tel. 022212296, 022223179 fax. 022746249 

e-mail: dragalin@asd.md

Nr 
d/o Obiectul achiziției Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, mii MDL

Procedura de 
achiziție aplicată

Perioada 
desfășurării Notă

Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești

1

Lucrări de reparație a drumului R30 
Anenii Noi – Causeni - Ștefan Voda 
- frontiera cu Ucraina, km 82,16-
100,86

45233142-6 101 771,0 Licitație deschisă Ianuarie -

http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
http://www.asd.md
mailto:dragalin@asd.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  02 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante primaria-rezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata 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

Unitate de 
măsură Cantitate Descrierea 

achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 
(pentru 

fiecare lot în 
parte)

1.
Lot I
Servicii de curăţare a  străzilor, trotuarelor  cu evacuarea deșeurilor
(după necesitate de curăţat bordurele de buruian )

1.1 90610000-6

Servicii de 
curăţare 
a  străzilor, 
trotuarelor  
cu evacuarea 
deșeurilor
(după 
necesitate 
de curăţat 
bordurele de 
buruian)

Metru pătrat 95743,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

1.2 90610000-6
I n s t a l a r e a 
urnelor pentru 
deșeuri

buc 160,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

1.3 90610000-6

Curățirea , 
desfundarea 
manuală a 
rigolelor , 
șanțurilor de 
scurgere

Metru cub 45,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

1.4 90610000-6
C u r ă ț a r e a 
terenurilor de 
joacă pentru 
copii

buc 20,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot I 1825420,00
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2.

Lotul II
Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.  Sădirea copacilor, 
florilor (flori anuale petunii, hrizanteme). Cosirea ierbii  de pe gazoanele 
între străzi și trotuare. Curatirea florilor, copacilor, arbuștilor. Prelucrarea 
solului în gazoane. Transportarea pămîntului pentru gazoane

2.1 77310000-6

Servicii de 
amenajare 
și întreținere 
a spațiilor 
verzi.  Sădirea 
copacilor, 
florilor (flori 
anuale petunii, 
hrizanteme). 
Cosirea 
ierbii  de pe 
gazoanele 
între străzi 
și trotuare. 
Curatirea 
florilor, 
copacilor, 
arbuștilor.

Metru pătrat 125995,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

2.2 77310000-6 E v a c u a r e a 
f r u n z e l o r 
uscate

Metru cub 3000,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

2.3 77310000-6 T ă i e r e a 
arborilor uscaţi 
:

buc 110,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot II 1600670,00

3.

Lotul III
Servicii de întreţinere a străzilor, trotuarelor pe timp de iarnă (curăţirea 
mecanizată, manuală,) impraștierea MAD pe sectoare de străzi cu pericol 
înnalt.

3.1 90620000-9

Servicii de 
întreţinere 
a străzilor, 

trotuarelor pe 
timp de iarnă 

(curăţirea 
mecanizată, 

manuală,) 
impraștierea 

MAD pe 
sectoare de 

străzi cu pericol 
înnalt.

Metru pătrat 187490,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot III 367330,00

4.

Lotul IV
 Pregătirea orașului către sărbători: Creciunul, Sfintele Paști, Blajini, 1 Mai,    
Ziua Independenţei , Ziua Limbii, Hramul  or. Rezina, s. Ciorna, 
s. Stohnaia, s. Boșerniţa.

4.1 90600000-3
Amenajarea 
bradului cu 
jucării

Metru pătrat 24,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.2 90600000-3
Amenajarea 
bradului cu 
panouri

Metru pătrat 48,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.3 90600000-3

Instalarea 
iluminăţiilor la 
brad și în oraș Metru lung. 450,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.4 90600000-3

Instalarea 
scenei la 
sărbători de 10 
ori pe an

buc 10,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar
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4.5 90600000-3

Reparația, 
vopsirea, 
amenajarea 
monumentelor 

buc 7,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.6 90600000-3 Vopsirea 
scaunelor Metru pătrat 160,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.7 90600000-3

Vopsirea 
elementelor de 
metal (terenuri 
sportive)

Metru pătrat 340,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.8 90600000-3

Confecţionarea 
, montarea, 
demontarea 
steguleţilor la 
sărbătoarea 
de 1 Ma , Ziua 
Independenţei, 
la Hramul 
or. Rezina        
(montarea și 
demontarea de 
3 ori )

buc 412,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.9 90600000-3

V o p s i r e a 
b o r d u r i l o r , 
c o p a c i l o r , 
gardurilor  cu 
var 

Metru pătrat 21000,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.10 90600000-3

Reparaţia 
scaunilor: 
confecţionarea 
baghetelor, 
schimbarea lor

Metru pătrat 526,00

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

4.11 90600000-3
Reparația ( 
scimbarea 
pavajului)

Metru pătrat 200,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot IV 371830,00

5.

Lotul V
Servicii de întreţinere a cimitirelor din or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, 
paza

5.1 98371111-5

Servicii de 
întreţinere 
a cimitirelor 
din or. Rezina, 
s. Ciorna, s. 
Stohnaia, paza

zile 366

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot V 251330,00 Conform caietului de sarcini 
înaintat de Beneficiar

6. Lotul VI
Servicii de întreţinere a gunoiștii din or. Rezina, paza

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

6.1 90511000-2

Servicii de 
întreţinere a 

gunoiștii din or. 
Rezina, paza

zile 366

Conform 
caietului de 

sarcini înaintat 
de Beneficiar

Valoarea estimativă pe lot VI 500700,00 Conform caietului de sarcini 
înaintat de Beneficiar

7.

Lotul VII
Servicii de întreținere a iluminatului public în or. Rezina, s. Ciorna, s. 
Boșernița, s. Stohnaia. Reglarea regimului de iluminare: servicii de 
profilaxie. Deplasarea la fața locului în caz de urgență, deservirea.

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

7.1 50232100-1

Schimbarea 
becurilor în cel 
mult 5 zile de la 
uzare:total

buc 50,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar
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7.2 50232100-1

Reparația 
rețelilor 
electrice la 
necesitate, 
total:

metr 44000,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

7.3 50232100-1 Combustibil 
AR 17 litr 4800,00

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

7.4 50232100-1

Întreținerea, 
reparația, 
deservirea se 
v-a efectua cu 
materialele 
prestatorului 
de servicii, 
inclusiv:

Conform 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

7.4.1 50232100-1 Cablu SIP 2 x 
25mm metr 6040,00

7.4.2 50232100-1 Cablu PVS 3 x 
1mm metr 780,00

7.4.3 50232100-1
Corp de 
iluminat LED 
23w

buc 400,00

7.4.4 50232100-1
Corp de 
iluminat LED 
15w

buc 248,00

7.4.5 50232100-1 Bec tip  LED buc 50,00

7.4.6 50232100-1 Clemă PA buc 45,00

7.4.7 50232100-1 Clemă de 
ancoră buc 108,00

7.4.8 50232100-1 Cutie pentru 
contor buc 2,00

7.4.9 50232100-1 Cutie pentru 
dirijare buc 2,00

7.4.10 50232100-1 Bandă de izolat buc 65,00

7.4.11 50232100-1 Releu de timp buc 15,00

7.4.12 50232100-1 Suport de 
ancoră buc 108,00

7.4.13 50232100-1 Ancore pentru 
cablu buc 40,00

7.4.14 50232100-1 Suport de 
susținere buc 285,00

7.4.15 50232100-1 Cîrlig de 
susținere buc 285,00

7.4.16 50232100-1 Clemă 
ramificare buc 2044,00

7.4.17 50232100-1 Lentă bandă 
metalică buc 1900,00

7.4.18 50232100-1 Catarame 
pentru bande buc 1900,00

7.4.19 50232100-1 Suport pentru 
felinare buc 648,00

7.4.20 50232100-1 Întrerupător 
automat buc 16,00

7.4.21 50232100-1 Contactor buc 5,00

7.4.22 50232100-1 Vopsea emali kg 12,00

7.4.23 50232100-1 Diluant kg 4,00

7.4.24 50232100-1 Piloni metalici 
, 6m buc 19,00

7.4.25 50232100-1 Piloni buc 80,00

7.4.26 50232100-1 Electrozi kg 8,00
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7.4.27 50232100-1 Cornier metalic m.l 24,00

7.4.28 50232100-1 Lăcat pentru 
cutii buc 15,00

7.4.29 50232100-1 Beton M3 53,00

7.4.30 50232100-1 Oțel rotund 
d.20mm m.l 92,00

7.4.31 50232100-1 Bolt,gaica kg 8,00

7.4.32 50232100-1 Disc pentru 
metal buc 8,00

7.5

Servicii de întreținere a iluminatului 
public la monumentele din or. 
Rezina.Reglarea regimului de 
iluminare:servicii de profilaxie. 
Deplasarea la fața locului

C o n f o r m 
caietului de 
sarcini înaintat 
de Beneficiar

7.5.1 50232100-1  Piloni buc 20,00

7.5.2 50232100-1 Felinare buc 26,00

7.5.3 50232100-1 Cablu m 628,00

7.5.4 50232100-1 Țiavă PE m 500,00

7.5.5 50232100-1 Beton M3 5,80

7.5.6 50232100-1 Cutii metalice buc 29,00

7.5.7 50232100-1 Bec buc 29,00

7.5.8 50232100-1 Hamut metalic buc 58,00

7.5.9 50232100-1 Bandă de izolat buc 12,00

7.5.10 50232100-1 Șina DIN buc 28,00

7.5.11 50232100-1 Automat buc 28,00

7.5.12 50232100-1 Bolt, gaica kg 3,00

7.5.13 50232100-1 Vopsea kg 3,00

7.5.14 50232100-1 Pilon buc 9,00

7.5.15 50232100-1 Corp de 
iluminat buc 9,00

Valoarea estimativă pe lot VII 2449580,00

Valoarea estimativă Total pe procedura 7366860,00

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

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

Nu V

Da 

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

Nu V

Da 

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

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

Ianuarie 2020

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 V

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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. 02 din  02 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante primaria-rezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata 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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

45233141-
9

Servicii de întreţinerea 
și reparația curentă a 
drumurilor auto locale 
din or. Rezina

1 Conform caietului de sarcini înaintat 
de Beneficiar

1294250,00

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

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

Nu V

Da 

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

Nu V

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu V

Da 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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. 03 din  02 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante primaria-rezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata 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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
45233142-

6
Lucrări de  reparația 

capitală a drumurilor 
auto locale din or. Rezina

1 Conform caietului de sarcini înaintat 
de Beneficiar

1380250,00

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

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

Nu V

Da 

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

Nu V

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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II. Alte informații:

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

Ianuarie 2020

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 V

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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. 04 din  02 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante primaria-rezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata 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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 15000000-
8

Procurarea produselor 
alimentare 1 Conform caietului de sarcini înaintat 

de Beneficiar 2780250,00

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

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

Nu V

Da 

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

Nu V

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț pe lot

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu V

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, c/f: 1007601006391

Adresa: or. Rezina, str. 27 August nr. 1;

Persoana de contact: Vizitiu Valentina;  Telefon: 0254 221 41

Fax: 0254 228 44 E-mail: primaria-rezina@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului de achiziției Cod CPV
Suma 

planificată (lei. 
fără TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfășurării 
(trimestrul)

Bunuri

1 Procurarea produselor alimentare 15000000-8 2780250,00 Licitația 
publică

2020 

trimestrul I; III, IV

Servicii

1 Serviciilor de curățenie și igienizare or. Rezina 90600000-3 7366917,00 Licitația 
publică

2020 

trimestrul IV;

2 Servicii de întreținerea și reparația curentă a 
drumurilor auto locale  or. Rezina 45233141-9 1294250,00 Licitația 

publică

2020 

trimestrul I;

IV

Lucrări

1 Lucrări de  reparația capitală a drumurilor auto 
locale or. Rezina 45233142-6

1380250,00

Licitația 
publică

2020

trimestrul 

I - IV

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat

IDNO 1006601001182

Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9

Numărul de telefon/fax 022-82-32-53, 022-82-33-93

Adresa de e-mail ale autorității contractante mail@sfs.md

Adresa de internet ale autorității contractante sfs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ȘARGU-RUSU, inna.sargu@sfs.md, 022-82-33-93

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

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

http://www.sfs.md/Achizitii_curente.aspx sau https://
achizitii.md/ro/public/tender/21015243/

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)

Autoritatea centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-
5

Servicii de reparare 
şi întreţinere a 

echipamentelor 
multifuncţionale

2 000 000,00 lei

1.1

50000000-
5

Servicii de 
deservire tehnică 
a echipamentelor 
multifunctionale

12 luni Deservire tehnică a 
echipamentelor multifunctionale 
XEROX WorkCentre ,Versalink 
B405&5335&B7035 pentru 12 
luni inclusiv.

- WorkCentre 5335 – 48 buc.

- WorkCentre 3615 – 2 buc.

- Versalink B7035 – 67 buc.

- Versalink B405 – 7 buc.

- Xerox C70 – 1 buc.

Total 125 echipamente.

1.2 50000000-
5

Servicii de reparatie 
bloc de alimentare 
a echipamentelor 
XEROX

20 buc. Servicii de reparatie bloc de 
alimentare a echipamentelor Xerox 
WorkCentre/Versalink B7035/5335/
B405

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
http://www.sfs.md/Achizitii_curente.aspx
https://achizitii.md/ro/public/tender/21015243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21015243/
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1.3 50000000-
5

Servicii de reparatie 
placa principala a 
echipamentelor 
XEROX

25 buc. Servicii de reparatie placa 
principala  a echipamentelor XEROX 
WorkCentre/Versalink B7035/5335/
B405

1.4 50000000-
5

Servicii de reparatie 
touchscreen a 
echipamentelor 
XEROX

30 buc. Servicii de reparatie touchscreen  a 
echipamentelor XEROX WorkCentre/
Versalink B7035/5335/B405

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerințelor 
tehnice

Alte informații:

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

Ianuarie 2020

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 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Nu sunt

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
fiecare procedură de 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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova

IDNO 1006601003865

Adresa Mun. Chisinau, bd. Stfan cel Mare si Sfint 73

Numărul de telefon/fax  022 82 83 73

Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, 
numărul de telefon
e-mail

Tatiana Hincu
069999291   022 82 83 32
t.hincu@procuratura.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

t.hincu@procuratura.md
www.achiziţii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Autoritate publică centrală
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitate de 

măsură Cantitate Valoarea estimată, 
fără TVA,lei

                                    

1 72400000-4
Servicii publice de comunicații 
electronice perioada februarie-
decembrie 2020

conform 
caietului de 
sarcini

conform 
caietului de 
sarcini

    Valoarea estimativă a achiziţiei                                                                                    370000,00

Condiții de participare 

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

Nu se aplică

 

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

Nu se aplică

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ
Alte informații:

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

17 ianuarie 2020 
    

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului

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 Nu sunt
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 15 ianuarie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante JUDECATORIA CHISINAU

IDNO 1016601000256

Adresa Chișinău, str. N. Zelinski, 13 MD2038

Numărul de telefon/fax 022 52 01 76, 022 55 01 21

Adresa de e-mail ale autorității contractante  jchisinau@justice.md

Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 52 01 76,022-55-01-21

victoriaplacinta1973@mail.ru;svetlana.dantu@inbox.
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)

victoriaplacinta1973@mail.ru

svetlana.dantu@inbox.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 30197643-5 lotul 1 400000.00

n Hîrtie A4 9000

Minim clasa B
- Format – A4,
- Culoarea albă
- Greutatea 80+/-0,6gr/mp
- Grosimea minim 105 microni(ISO534)
- Nuanță albă(Nu mai puțin de 150%)
- Ambalată în cutii a cîte 5 cutii
- Fără praf electrostatic
-Capacitatea de tipărire 91%
-Umiditate – 4-6% din greutate
- Luminozitate
- Prezentarea monstrelor.

30192000-1 Lotul 2 300000.00

1 Radiera 300

- cauciuc sintetic
- moale 
- dreptunghiulara
- de sters creionul
- dimens.3.9x1.9x0.9cm

mailto:victoriaplacinta1973@mail.ru
mailto:svetlana.dantu@inbox.ru
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2 Creion  2HB, 2000

- lungimea-19
- fara radiera,
- usor de ascutit
- culoarea lemnului
- din lemn

3 Mapa A4 750
- din carton 
- cu sina din metal,
- 360 gr/m2

4 Mapa A4 300
- din carton 
- cu sireturi, 
- 360 gr/m2

5 Mapa-coltar A4  500
- A4, 180micr.
- semitransparent, 
- colorate 

6 Bibliorafturi 500 - A4/70 mm, 
-  PVC

7 Biblioraft 200 - A4/50 mm,  
- PVC

8 Adeziv-creion  36 gr. 4000

- Calitate superioara
- Netoxic
- Glicerina, PVP baza
- Termen de producer trimestrul 

trecut

9 Corector-creion  500

- penita metalica
- uşor de utilizat,
-  uscare rapidă,
-  cantitate: 8 ml.

10 Rigla 250 - din metal 
- 30 cm

11 Capse nichelate 5000 - ¹24/6  (1000 bucati)

12 Agrafe 500 - ¹2, tari, 100 buc., 26mm
- Fabricat in Moldova

13 Agrafe 250 - ¹4 (50 buc) 50 mm, gofrate
- Fabricat in Moldova

14 Permanent marker 300

- Pentru scris pe aproape orice 
suprafata (plastic, sticla, metal, 
lemn etc.). 

- Cerneala permanenta pe baza 
de alcool (fără toluol/xylol), cu 
uscare rapidă,

-  aproape fără miros. Vîrf rotund.
- culoarea – albastru si negru

15 Banda adeziva 500

-  acrilic, 
- transparentă, 
- rola are lățimea de 48 mm ,
-  lungimea de 66 m,
-  grosime: 45 microni, 
- rezistentă la rupere 9 kg/25mm
- termen de valabilitate 36 luni
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16 Banda adeziva 200

- îngustă, acrilic,
-  transparentă, 
- rola are lățimea de 18 mm , 
- lungimea de 30 m,
-  grosime: 45 microni,
-  rezistentă la rupere 9 kg/25mm
- termen de valabilitate 36 luni

17
Suport p/u 
documente, din 
plastic, vertical

250

- cu perete despartitor
- vertical
- plastic
- latimea 75mm

18  Pix 2500

- cu bila 
a l b a s t r u , 
- corpus treunhiular, netrans-
parent

- grosimea de scrierea 0,7mm
- analogic erich crause u-11

19

Set de suport-uri  pen-
tru documente 3 sec-
tii, din metal, negru 10

- Orizontal 
- din plasa metalica 
- 3 sectii 
- cul neagra

20  Rezerva pix  albastru 2500 - Compatibil cu poz 18

21

Suport de masa cu 
compartiment p/u 
blocuri de hirtie, din 
metal, tip plasa, nea-
gra

160 - din plasa metalica 
- cu 3 dispartituri

22  Pix 1000

- cu bila 
r o s u , 
- corpus treunhiular, netrans-
parent

- grosimea de scrierea 0,7mm
analogic erich crause u-11

23 Capsator 200

- din metal
-  capacitatea maximă de capsare 

30 coli. 
- Capsatorul prevazut cu un 

sistem dublu de ghidaj al 
capselor și să funcționeze cu 
capse nr. 24/6 sau 26/6. 

- Capsatorul să fie prevazut cu 
o carcasa rigidă din metal cu 
plastic în zona de presiune,

-  adancimea de pătrundere 
în pagina de 56 mm. 
- lungimea tălpii 163 mm.

24 Capse 20 - 23/13 (1000 buc)

25 Foarfeca 100

- cu insertii din cauciuc
-  lame de care nu se lipesc mate-

rialele cu adeziv;  
- lungime  215 mm; vîrf ascuțit.

26 Ascutitoare 100

- din plastic
- cu container oval  

-dimensiuni la container 45mm 
x 50mm x 25mm
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27 Marker text 700

Marker text Erich Krauze (sau 
echivalent), cerneală fluorescentă 
pe bază de apă, vârf teșit, grosime 
scris: 0,6-4 mm, lungime scris: minim 
800 m, formă rotundă a corpului și 
un capac colorat cu o clemă care 
corespunde culorii cernelii., galben, 
verde

28
Folii de protectie  
A4/50 mkm, 100 buc./
cutie

150

- A4/50mkm, 
- 100 buc./cutie
- deschidere sus;
-  transparent; 
- cu perforații standard pentru 

îndosariere

29 Clips  300 - 19 mm

30 Clips  300 - 32 mm

31 Clips  300 - 51 mm

32 Perforator 50

- puterea de penetrare: min 30 
de coli de hîrtie de 80g / m2 ;  
; carcasa metalică ;  
; riglă extensibilă cu o sca-
lă ; ; Container detașabil 
din material plastic pen-
tru colectarea deșeurilor  
; Blocarea pîrghiei asi-
gură transportare și de-
pozitare convenabile ;  
; diametrul orificiu-
lui 6 mm, distanța cen-
trată de centru 80 mm ; 
 ; Dimensiunea 124 x 92 mm

33 Index-uri din plastic 500

- Brand: STICKn
- Număr de file: 4 x 20 index-uri
- Dimensiuni: 45x12 mm
- Culoare:4,
-  transparente 
- Ambalaj: ambalaj individual

34 Pix pe suport 100 - cu prujina din plastic

35 Ecuson 400

- orizontal  
- dimens ext 113*92  
- dimensiuni interne(105x70)
мм, 
 - mat PVC

36 Snuroc de textil p/u 
ecusoane 400 - cu clips din metal,

-  albastru inchis

37 Decapsator 50

- cu brațe,
- prevăzut cu o bază metalică, 
- și o zonă de contact din plastic 

de culoare neagră, 
- să rețină capsele prin simpla 

închidere a brațelor

38 Cerneala p/u stampile  50

- Max 25 ml.,  

- ALBASTRA 
- analog colop sau noris
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39 Sula 150

40 ata 600

- de poliester  
-alba 

- este utilizată la 
broșurare,cusutul documen-

telor contabile, carti si alte 
documente,la fel în diverse 

ramuri industrii ușoare. ;  
- min 170 gr

41 ata 500 de iuta etanșare cu sigiliu și ambalaj 
din plumb, d-3(0.8kg+/-2%)

42 Ac tiganesc 200

Acul metalic vă permite să coaseți 
documente cu aproape orice fel de 

fir, precum și să îl utilizați pentru 
arhivarea documentelor. Lungime 

min 13 cm

43 Cub din hirtie pentru 
notite  1500 - 90x90x45 mm, 

- alba

Lotul 3 190000.00

Plic C4 SLK albe 100 
000 - (229*324)

Plic C5 SLK albe 90 
000 - (162*229)

Plic C6 SLK albe 250 
000 - (114*162)

Plic B4 SLK 1 
000

- craft, 250x353x40, 
- cu fund expansiv

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

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

	Nu 

Da 

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

	Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Este indicat mai sus

II. Alte informații:

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

15.01.2020

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
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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Anunţ de intenţie

Denumirea autorităţii contractante:    PRIMĂRIA ORAȘULUI  CĂLĂRAȘI 

Adresa: str.M.Eminescu,19, or.Călărași 
Relaţii de contact: 
specialist Ana Bejenari Tel: 0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52 

Fax: 0244 2-20-52 e-mail: abejenari@yahoo.com

        Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul 
CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

1 Diverse produse 
alimentare 

15800000-
6 1350000.0 Licitație  Publică Trimestrul I 

,anul  2020

Diverse produse 
alimentare 

15800000-
6 1350000.0 Licitație Publică Trimestrul II 

,anul 2020

                                                                                                          Servicii                            

Servicii de curățenie și 
igienizare în or.Călărași 

90600000-
3 2272800,00 Licitație Publică Trimestrul I, 

anul  2020

                                                                                                                       Lucrări 

Lucrări de construcție 
și reparație capitală a 
rețelelor de iluminat 
public stradal (proiect 
UE)

45316110-
9 7170000,0 Licitație Publică Trimestrul I , 

anul 2020

Lucrări de reparație 
capitală a străzilor în 
or.Călărași 

45233142-
6 1420000,0 COP Trimestrul I , 

anul 2020
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IDNO 1003601003865

Adresa Mun. Chisinau, bd. Stfan cel Mare si Sfint 73

Numărul de telefon/fax  022 82 83 73

Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, 
numărul de telefon
e-mail

Tatiana Hincu
069999291   022 82 83 32
t.hincu@procuratura.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

t.hincu@procuratura.md
www.achiziţii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Autoritate publică centrală
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitate de 

măsură Cantitate Valoarea estimată, 
fără TVA, lei

                                      Lot 1       Programe licenţiate

1.1 48218000-9 Microsoft Windows Enterprise bucată 1100

1.2 48218000-9 Licențe Client de Acces Windows Server 
pentru fiecare dispozitiv bucată 1100

1.3 48218000-9 Microsoft Windows Server Datacenter 
Edition pentru servere bucată 48

1.4 48218000-9 Aplicații Microsoft Office Standart bucată 1100

1.5 48218000-9 Servicii consultanță bucată 1100

    Valoarea estimativă a achiziţiei                                                                                         3900000,00

Condiții de participare 

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu se aplică

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

Nu se aplică

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/con-
tractele la care se referă anunțul de intenție 17 ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului

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 Nu sunt
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ANUNȚ DE INTENŢIE

Nr. 8  din  13.01.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru

IDNO 1006601000266

Adresa mun. Chișinău, str. S. Lazo, 48

Numărul de telefon/fax 022 88-12-55/ 022 22-63-73

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail LilianMindov, 
022881252/ lilian.mindov@arfc.gov.md

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

tamara.rudenco@arfc.gov.md
https://tender.gov.md/
https://achizitii.md/
documentația de atribuire se anexează 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)

Agenţia este autoritatea administrativă centrală 
subordonată Guvernului.
Agenţia asigură realizarea politicii de stat în 
domeniile de care este responsabilă, conform 
HG nr. 383/2010, relaţiilor funciare și organizării 
teritoriului, valorificării și ameliorării terenurilor 
degradate, cadastrului și evaluării bunurilor imobile, 
geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, 
cartografiei, geoinformaticii, prospecţiunilor tehnice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 71354300-
7

Înregistrarea dreptului 
de proprietate asupra 

bunurilor imobile 
amplasate în localităţile 

rurale în temeiul 
certificatului de 

moștenitor

75000/ 
Bunuri 
imobile

Reieșind din actualitatea și necesitatea 
economico-socială a înregistrării dreptului 
de proprietate asupra bunurilor imobile 
amplasate în sate (comune) în temeiul 
certificatului de moștenitor și în conformitate 
cu Legea bugetului de stat pentru anul 
2020 nr. 172/ 2019 pentru lucrările ce ţin de 
înregistrarea dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile amplasate în localităţile 
rurale în temeiul certificatului de moștenitor 
este planificată suma de 3 mln lei.

Astfel, în contextul asigurării continuităţii 
îndeplinirii lucrărilor respective, Agenţia 
Servicii Publice prin intermediul Serviciilor 
Cadastrale Teritoriale, vapresta acest tip 
de servicii, cu încheierea contractului 
de achiziţie publică prin procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare privind executarea 
serviciilor respective, conform tarifelor 
aprobate prin HG nr. 770 din 02.07.2007.

3 000 000

mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
mailto:lilian.mindov@arfc.gov.md
mailto:tamara.rudenco@arfc.gov.md
https://tender.gov.md/
https://achizitii.md/


55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

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 V

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

Nu 

Da V

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Acest tip de servicii se prestează de către 
un singur operator economic IP Agenţia 
Servicii Publice, prin intermediul Serviciilor 
Cadastrale Teritoriale.

Alte informații:

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

13.01.2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru V

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

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

Nu V

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Înregistrarea drepturilor de proprietate 

asupra bunurilor imobile amplasate în 
sate (comune) în temeiul certificatului de 
moștenitor se efectuează la cererea titularilor 
de drepturi.

Plata pentru serviciul de înregistrare a 
dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile amplasate în sate (comune) în 
temeiul certificatului de moștenire se 
efectuează din contul mijloacelor bugetului 
de stat, prevăzute anual pentru Agenţia 
Relaţii Funciare și Cadastru.

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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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 7 din 11.01.2020 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru

IDNO 1006601000266

Adresa mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48

Numărul de telefon/fax 022-88-12-55 / 022-63-73

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante info@arfc.gov.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante www.arfc.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail O.Buzu, 022-881-263

olbuzu24@gmail.com 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul 
liber, direct, total şi gratuit la documentaţia 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)

info@arfc.gov.md

www.arfc.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea administrativă centrală;

 realizează politica de stat în domeniul relaţiilor 
funciare, valorificării și ameliorării terenurilor 
degradate, organizării teritoriului, cadastrului și 
evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei și 
geoinformaticii.

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

71354300-
7

Reevaluarea specială 
a bunurilor imobile în 

scopul impozitării

40 000 de terenuri, 
construcţiiîncăperi

Evaluarea bunurilor imobile noi, 
care au fost formate după finalizarea 
evaluării, sau bunurilor imobile care 
au suferit schimbări considerabile de 
ordin juridic sau tehnico-economic

3 500 000

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

Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere proteja-
te sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu 

Da  V

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

Nu 

Da V

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Serviciile se prestează  de către un singur operator econo-
mic IP Agenţia Servicii Publice, care este o întreprindere 
specializată în executarea serviciilor nominalizate, în con-
formitate cu art.279 al Codului Fiscal, art.26 (1) al Legii cu 
privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002, 
Programului de măsuri privind implementarea noului sis-
tem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003

mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
mailto:olbuzu24@gmail.com
mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
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Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunţul de intenţie

13.01.2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru 

Sistem dinamic de achiziție 
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondi-
ale a Comerţului

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

Nu 

Da 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

Notă:Anunţurile de intenţie 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 achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00006

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

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

Obiectul achiziţiei
realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților 
pentru anul 2020.

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 25.02.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.02.2020 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31976754

Licitaţie publică Nr. 20/00009

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

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

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea de Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare, 
conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 
2020

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini SITE CAPCS WWW.CAPCS.MD RUBRICA DISPOZITIVE MEDICALE/
ANUNTURI LICITATII

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

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

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31976754
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 25.02.2020 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.02.2020 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31996170

Licitaţie publică Nr. 20/00010

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

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

Obiectul achiziţiei
Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională,, 
consumabile pentru CNTS” conform necesităților pentru anul 
2020.

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 26.02.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.02.2020 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31997073

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31996170
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31997073


60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00008

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MACARI DOINA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor oncologice necesare instituţiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020 (repetat 2)

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenco 2/1

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.01.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.01.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31996053

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00012

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VESIOLÎI SORINA

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea medicamentelor în scopul asigurării 
tratamentului antituberculos a deținuților din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2020

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.01.2020 09:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.01.2020 09:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31998039

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31996053
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31998039
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21016707/1 Din 10.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM „Grădina Zoologică”

Localitate Mun.Chișinău

IDNO 1003600114422

Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7

Număr de telefon/fax 022 76 89 77/ 022 56 27 22
E-mail achizitiizoo@gmail.com 
Adresa de internet www.zoopark.md 
Persoana de contact Pîslari Tatiana
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 centrală de achiziții

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Pește  pentru anul 2020
Anunțul de participare Nr.: 21016707

Data publicării: 19.12.2019
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21016707

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 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. 21016707/1 din 27.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

1) 

mailto:achizitiizoo@gmail.com
http://www.zoopark.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21016707


62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

Denumire ÎP „Costești” SA
IDNO 1003601006902
Date de contact 

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

MD-2012,s.Costești Ialoveni, str.Ștefan cel Mare 71,  
069138426, ip.costesti@yahoo.com 

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 Pește  pentru 
anul 2020 (3 
loturi)

03311000-2 Conform 
contractul

21016707/1 din 
09.01.2020

594000,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului 
de 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:ip.costesti@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 17 Din 13.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Întreprinderea de Stat, editarea și tipărirea centralizată a 
formularelor tipizate de documente primare cu regim special 
și de evidență primară

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 Butelii (sticle) cu capace  PET

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1574416461405
Data publicării: 12.12.2019
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21014934/

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 

http://editurastatistica.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574416461405
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014934/
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Licitație electronică R

Sistem dinamic de achiziții  

Acord-cadru 
Nr. oferte primite Total: 1 (una)

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din 02.01.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire «EUROPLAST-CHIȘINĂU» S.R.L.
IDNO 1004601000929
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. A. Pușkin, 10,  068535735, 

sales@europlast.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da        Nu R

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu R

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

inclusiv TVA

1

Lotul 1 

Butelii (sticle) PET cu capace pentru 
băuturi răcoritoare (carbogazoase și 
necarbogazoase) culoare stravezie

39225710-
5 184 000 buc 2020/7 03.01.2019 324 576,00

Denumire «EUROPLAST-CHIȘINĂU» S.R.L.
IDNO 1004601000929
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. A. Pușkin, 10,  068535735, 

sales@europlast.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da        Nu R

Subcontractanți

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

Loturile atribuite:

mailto:kiper.gennady@gmail.com
mailto:kiper.gennady@gmail.com
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma,

inclusiv TVA

1 Lotul 2

Butelii (sticle) PET cu capace 
pentru băuturi răcoritoare 
(carbogazoase și necarbogazoase) 
culoare verde

39225710-5 18 000 buc 2020/7 03.01.2019 33 264,00

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

4. 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 
(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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-2019-12-05-000002-1  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001182
Adresa str. C. Tănase, nr. 9
Număr de telefon/fax 022-82-32-92, 022-82-32-63
E-mail inna.sargu@sfs.md , irina.ivanov@sfs.md 
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere Fără Publicarea Prealabilă a Unui Anunț de 
Participare

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Articolul 56. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare, lit. c)din motive tehnice, de creaţie 
sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur 
operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile 
necesare și nu există o altă alternativă.

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri       

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Servicii de modernizare a infrastructurii infocomunicaționale 

din cadru SFS str. C. Tănase, 6 etj.5, bir. 512-525
Anunțul de participare Nr.: MD-2019-12-05-000002-1

Data publicării: 05.12.2019
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/10060659/

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  

mailto:inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
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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: 1 - SIA RSAP MTender

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ MD-2019-12-05-000002-1 din 23.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
IDNO 1005600036924
Date de contact mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7  

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Servicii de modernizare a 
infrastructurii infocomunicaționale 

din cadru SFS str. C. Tănase, 6 etj.5, bir. 
512-525

72700000-7
Conform 

specificației 
contractului

Nr. 330/19 din 
23.12.2019 174 711,94

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

4. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1573116680178 

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001182

Adresa str. C. Tănase, nr. 9

Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93

E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 

Adresa de internet sfs.md

Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU, Irina IVANOV

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 centrală de achiziție

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         

Servicii        

Lucrări 

Obiectul de achiziție Mărfuri de uz gospodăresc

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573116680178

Data publicării: 07.11.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1573116680178?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3 - SIA RSAP MTender
2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 02-19/ocds-b3wdp1-MD-1573116680178 din 22.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire Vlacotal SRL
IDNO 1003600124995
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Hanul Morii 17

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 Mărfuri de uz gospodăresc 39200000-4
Conform 

specificației 
tehnice

Nr. 332/19 din 
24.12.2019 472078,80

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. Evaluare a fost efectuată pe 
listă întreagă.

3. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1571838680456 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001182

Adresa str. C. Tănase, nr. 9

Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93

E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 

Adresa de internet sfs.md

Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU

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 centrală de achiziție

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Hîrtie A3

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1571838680456

Data publicării: 23.10.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1571838680456?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  
Sistem dinamic de achiziții  
Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2 - SIA RSAP MTender
3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1571838680456 din 06.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571838680456?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571838680456?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
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Denumire RADOP OPT SRL
IDNO 1003600050218
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, of. 211

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 Hîrtie A3 30100000-0 250 buc Nr. 295/19 din 
26.11.2019 25100,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. ocds-b3wdp1-MD-1573110352325 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001182

Adresa str. C. Tănase, nr. 9

Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93

E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md

Adresa de internet sfs.md

Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU

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 centrală de achiziție

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție

Bunuri         

Servicii        

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a sediului DDF Edineț

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573110352325

Data publicării: 07.11.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1573110352325?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

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1 - SIA RSAP MTender

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1573110352325 din 05.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire Primaterax Nord SRL
IDNO 1006602011124
Date de contact 

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

Or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

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 Lucrări de reparație a sediului 
DDF Edineț

45300000-0 1 lucrare Nr. 314/19 din 
05.12.2019 119868,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. Evaluare a fost efectuată pe 
listă întreagă.

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 Nu sunt

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030888635 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001182

Adresa str. C. Tănase, nr. 9

Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93

E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 

Adresa de internet sfs.md

Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU

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 centrală de achiziție

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         

Servicii        

Lucrări 

Obiectul de achiziție Agende și calendar pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573030888635

Data publicării: 06.11.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1573030888635?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3 - SIA RSAP MTender

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573030888635?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573030888635?tab=contract-notice


75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1573030888635 din 25.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire COMBINATUL POLIGRAFIC IS
IDNO 1002600002449
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. P. Movilă 35

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 Agende și calendare 2020 22900000-9
Conform 

specificației 
din contract

Nr. 312/19 din 
04.12.2019 196500,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         
Da         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

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

Alte informații relevante Nu sunt

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1574944885379 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001182

Adresa str. C. Tănase, nr. 9

Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93

E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 

Adresa de internet sfs.md

Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU

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 centrală de achiziție

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         

Servicii        

Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de abonare la publicații periodice pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574944885379

Data publicării: 28.11.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574944885379?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2 - SIA RSAP MTender

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562328047727
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1574944885379 din 13.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire MOLDPRESA GRUP SRL

IDNO 1013600038202

Date de contact 

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

mun.Chișinău, Durlești, str. Ștefan Vodă 3

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 Servicii de abonare la publicații 
periodice 2020 79900000-3

Conform 
specificației 
din contract

Nr. 326/19 din 
20.12.2019 140 573,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. Evaluare a fost efectuată pe 
listă întreagă, adică pe un singur Lot „Rechizite de birou”.

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 Nu sunt

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562328047727
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1572445101459 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001182
Adresa str. C. Tănase, nr. 9
Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93
E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU
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 centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

LP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Piese și consumabile pentru aparatele multifuncționale
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1572445101459

Data publicării: 30.10.2019
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1572445101459?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  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562328047727
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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: 2 - SIA RSAP MTender

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1572445101459 din 04.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire APROSERVICE-X SRL
IDNO 1002600054286
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. N. Costin, nr. 4a

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 Piese consumabile pentru 
aparatele multifuncționale 30100000-0

Conform 
specificației 
din contract

Nr. 333/19 din 
24.12.2019 2272420,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. Evaluare a fost efectuată pe 
listă întreagă.

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: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562328047727
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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 Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 13.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu
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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii 
al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de 
comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, 
precum și implementarea politicii statului în domeniul 
securității cibernetice.

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 
Obiectul de achiziție Combustibili (benzină și motorină)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1576063806941

Data publicării: 11.12.2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576063806941?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 
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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: 2

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 31.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Lukoil-Moldova S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MD-2012, str. Columna 92; mun. Chisinau, Republica 
Moldova; tel. 0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25; e-mail: al-
exandru.olaru@lukoil.md; www.lukoil.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot nr. 1

Combustibili (benzină) 09100000-0
19000 litri

Nr. 2 din 
11.01.2020

339 380, 00 MDL2
Lot nr. 2

Combustibili (motorină)
09100000-0

1000 litri

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:

mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md


83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

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. ocds-b3wdp1-MD-1573560946575 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001182
Adresa str. C. Tănase, nr. 9
Număr de telefon/fax 022-82-33-53, 022-82-33-93
E-mail Inna.sargu@sfs.md, irina.ivanov@sfs.md 
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU
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 centrală de achiziție

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri         

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Mape pentru corespondență
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573560946575

Data publicării: 12.11.2019
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1573560946575

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  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:Inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573560946575
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573560946575
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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: 3 - SIA RSAP MTender

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2-19/ocds-b3wdp1-MD-1573560946575 din 06.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertantului:

Denumire „TIPOGRAFIA SIRIUS” SRL
IDNO 1002600035029
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Lăpușneanu, 2

Tel: 022-23-23-52
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 Mape pentru corepondență 22458000-5 300 buc Nr. 322/19 din 
16.12.2019 132 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. Evaluare a fost efectuată pe 
listă întreagă, adică pe un singur Lot „Rechizite de birou”.

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562333337271
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante Nu sunt

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

Nr. 05/AA din 11.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 504658
E-mail asp@asp.gov.md
Adresa de internet www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

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 

Obiectul de achiziție Cartușe pentru imprimante alb/negru, 

color (repetat III)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1571666495847

Data publicării: 21.10.2019
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1571666495847?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

-

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

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. 429/19 din 06.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire S.A. ”Accent Electronic”
IDNO 1003600023124
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 33/1

tel.: 022-57-79-84corporate@accent.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu       

Loturile atribuite:

Denumirea lotului 

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cantita

tea  

Cod CPV

Nr. și data încheierii 
contractului

Prețul 
total fără 
TVA, lei

Prețul total 
cu TVA, lei

Lotul 2 Genuine 
Black HP 38A 
Toner Cartridge - 
(Q1338A)

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

30
12

51
00

-
2 5 487,82 6 585,38

Lotul 3 Genuine 
Black HP 17A 
Toner Cartridge - 
(CF217A)

S.A. ”Accent 
Electronic”

12

Lotul 4 Genuine 
HP 19A Black 
Imaging Drum 
- (CF219A Laser 
Printer Drum Unit)

S.A. ”Accent 
Electronic”

6

Lotul 7 Genuine 
yellow HP 124A 
Toner Cartridge - 
(Q6002A)

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 8 Genuine 
Magenta HP 124A 
Toner Cartridge - 
(Q6003A)

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 9 HP78A 
original (HP 
DJ1280)

S.A. ”Accent 
Electronic” 1

Nr. 30

din 11.01.2020

15 895,20

19 074,24

9 257,76

11 109,31

2 817,76

3 381,31

2 817,76

3 381,31

1 066,21

1 279,45
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Lotul 10 Genuine 
Magenta HP 11 
Ink Cartridge 
- (C4837AE) 
CP1700(A3))

S.A. ”Accent 
Electronic”

4

Lotul 11 Genuine 
Yellow HP 11 
Ink Cartridge 
- (C4838AE) 
CP1700(A3))  

S.A. ”Accent 
Electronic”

4

Lotul 15 51645A 
(black) original S.A. ”Accent 

Electronic”

16

Lotul 16 Genuine 
HP80A printhead 
pack

S.A. ”Accent 
Electronic”

1

Lotul 21 HP10 
Bk original ink 
cartridge C4844А  

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 22 HP11 
cyan original ink 
cartridge C4836A  

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 23 HP11 
magenta original 
ink cartridge 
C4837A

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 24 HP11 
yellow original ink 
cartridge C4838A

S.A. ”Accent 
Electronic”

2

Lotul 25 Genuine 
HP-11.  

4-colour printhead 
pack (C4810A/
c4811A/c4812A/

c4813A)

S.A. ”Accent 
Electronic” 2

Constatări: nu au fost 

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         

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

Nu        

3 613,48

4 336,18

3 613,48

4 336,18

16 098,40

19 318,08

4 092,06

4 910,47

1 940.64

2 328,77

1 845,42

2 214,50

1 845,42

2 214,50

2 218,54

2 662,25

2 459,10

2 950,92
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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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1575960761779 din 10.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î. M. Parcul „Dendrariu

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600113104

Adresa str. G Enescu 5

Număr de telefon/fax 022 71 90 29,  022 85 60 79, 79707450, 022 85 43 55

E-mail dendrariu@gmail.com

Adresa de internet www.dendrariu .md 

Persoana de contact Radu Stîrcea

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

Întreprindere municipală

Activități ale grădinilor botanice

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)

COP, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoarea 
estimativă: 411 025 MDL

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Obiectul de achiziție Produse petroliere, gaz natural și lichefiat, pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
Data publicării: 10 dec 2019, 9:26
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21015999/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://achizitii.md/ro/public/tender/21015999/
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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. ocds-b3wdp1-MD-1575960761779  din  30.12.2019  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publi-
că/acordului-cadru ofertantului:

Denumire TRANSAUTOGAZ SRL

IDNO 1011600016305

Date de contact 

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

 MD-2044, str. Vadul lui Vodă, 151, mun. CHIȘINAU, 
060788744, craevschi_a@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       

 
Denumire SRL_LUKOIL-Moldova

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

Str. Columna 92, mun. Chișinău, 068301050, dumitru.
simonov@lukoil.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul  Motorină EURO5 09100000-0

11000

ocds-b3wdp1-
MD-1575960761779/2

09.01.2020

166430,00

2 Lotul  Benzină A 95 09100000-0

11000

ocds-b3wdp1-
MD-1575960761779/2

09.01.2020

188760,00

3 Lotul  Gaz lichefiat 005 09100000-0

500

ocds-b3wdp1-
MD-1575960761779/2

09.01.2020

4420,00

359610,00

4 Lotul  Gaz natural metan 09100000-0

3500

ocds-b3wdp1-
MD-1575960761779/1

09.01.2020

26075,00

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
mailto:craevschi_a@mail.ru
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575960761779
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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

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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Anunţ de atribuire

1. Denumirea: Primăria or. Cricova

IDNO: 1007601010183

Adresa: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90

Numărul de telefon/fax: 022-430290

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacricovei@gmail.com

www.primariacricova.md

2. Tipul autorității contractante: autoritate publică locală

Activitatea principală: servicii publice generale

3. Autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună: Nu 

4. Cod CPV: 77310000-6

5. Descrierea achiziției: Servicii de amenajare a teritoriului pentru anul 2020.

Lotul 1:  Servicii de amenajare a teritoriului pentru anul 2020;

6. Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri

7. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă s-a utilizat 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție): licitație electronică

8. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

9. Data încheierii contractului:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic

Numărul 
contractului

Data 
contractului

Cod CPV
Valoarea contractului Termenul de 

valabilitate a 
contractuluifără TVA cu TVA

1
ÎM Regia 

Comunal-
Locativă Cricova

117 30.12.2019 77310000-6 798775,00 958530,00
01.01.2020 - 
31.12.2020

http://www.primariacricova.md
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10. Numărul de oferte primite -  7 oferte:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
ÎM Regia Comunal-Locativă Cricova Conform platformei SIA RSAP

11. Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie  de 
atribuire a contractului:

     Denumirea oficială: ÎM Regia Comunal-Locativă Cricova

      Adresa: MD-2084, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 94A.

      e-mail: regia-cricova@mail.ru

      Telefon: 022/453512; 022/453522.

12. Valoarea ofertei cîștigătoare

Denumirea lotului Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cantitatea Prețul unitar 
fără TVA

Prețul total fără 
TVA

Prețul total cu TVA

Lotul 1: Servicii de 
amenajare a teritoriului 

pentru anul 2020

ÎM Regia 
Comunal-

Locativă Cricova
1 buc 798775,00 958530,00 958530,00

Total 958530,00

13. Se indică pentru fiecare atribuire valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți: nu se aplică

14.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene: nu se aplică

15.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

16.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 
cazul):nu se aplică

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.12.2019.

18. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire: 09.01.2020.

mailto:regia-cricova@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 10.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria s.Molovata
Localitate s.Molovata,rn Dubasari
IDNO 1007601008410
Adresa s.Molovata
Număr de telefon/fax 0248 54 236; 0248 54 236
E-mail primariamolovata@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 0248 54 236
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 nivelul I

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)

Conf.legii achizitiilor publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

ü Bunuri 

Servicii   

Lucrări 
Obiectul de achiziție Produse alimentare p/u sim.I an.2020
Anunțul de participare Nr.: 21015729

Data publicării:05.12.2019
Link: ocds-b3wdp1-MD-1575537574168

Criteriul de atribuire utilizat ü 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  

ü Licitație electronică 
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Nr. oferte primite Total:4(patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:

ü 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. 4 Din  18 decembrie 2019.   

s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Alim Total  SRL
IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

Or.Ialoveni,str.Vlad Tepes 12 of.17 tel.022 42 21 11

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

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Cascaval 15800000-6 Kg Nr.53 din 

26.12.2019
7792,0

2
Peste congelat fara cap

15800000-6 Kg Nr.53 din 
26.12.2019

5340,00

3
Produse cerealiere

15800000-6 Kg Nr.53 din 
26.12.2019

8049,60

4 Fructe si legume prelucrate si 
conservate

15800000-6 Kg Nr.53 din 
26.12.2019

19228,50

5
Fructe si legume proaspete

15800000-6 Kg Nr.53 din 
26.12.2019

27493,80

Denumire Baguette SRL
IDNO 1014600037741



98

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

Date de contact 

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

Or.Chisinau,str.Voluntarilor 15  tel.022 40 71 01

Baguette.srl@mai.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
Crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Produse lactate 15800000-6 Kg Nr.54 din 

26.12.2019
66220,00

2
Diverse produse alimentare 15800000-6 kg Nr.54 din 

26.12.2019
8760,00

3
Oua 15800000-6 buc Nr.54 din 

26.12.2019
6230,00

Denumire II Petru Balan
IDNO 1003600079763
Date de contact 

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

Or.Criuleni,str.Victoriei 28 tel.0248 20 950

balan5555@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
Crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse de panificatie 15800000-6 Buc Nr.55 din 
26.12.2019 20588,00

2 Produse de origine 
animaliera,carne 15800000-6 kg Nr.55 din 

26.12.2019 54762,00

4. Alte informații:

mailto:balan5555@yandex.ru
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Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

ü Nu        

Da         

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

ü 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.16

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600056726
Adresa mun.Chișinău, str.M.Varlaam 63
Număr de telefon/fax 022 277 924
E-mail achizitii.piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Întreprindere Municipală la autogestiune

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

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul II, 2019

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1573638198431

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1573638198431

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
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: +

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573638198431
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573638198431
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573638198431
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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. 
39 din 02 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumire „LOVIS-ANGRO” S.R.L.
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chișinău, str.Columna 170

Telefon:022 843370

E-mail: lovisangro@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. lotului Denumirea lotului Cantitatea  Cod CPV Nr. și data 
contractului

Suma inclusiv TVA

1 Suc de fructe 0.2L 1000 15800000-6 174/LP din10.12.2019 4440,00
2 Mazăre uscată 

șlefuită despicată 250 15800000-6 174/LP din10.12.2019 1565,00

3 Legume 1500 15800000-6 174/LP din10.12.2019 7700,00
4 Paste făinoase 1020 15800000-6 174/LP din10.12.2019 15939,20

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:

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

Alte informații relevante -
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Anunț de atribuire Nr.1
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600056726
Adresa mun.Chișinău, str.M.Varlaam 63
Număr de telefon 022 277 924
Număr de fax 022 277 924
E-mail achizitii.piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

Întreprindere Municipală la autogestiune

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

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1575277736843

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1575277736843

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
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: +

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. 
40 din 20 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575277736843
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575277736843
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575277736843
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Denumire „LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chișinău,

str.Columna 92, 

tel. 022 211225, e-mail: lukoil@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractu-

lui

Data 
contractului Cod CPV

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractuluifără TVA cu TVA

1. „LUKOIL-
MOLDOVA” S.R.L. 181/COP 31.12.2019 09100000-0 204280,00 245045,00 31.12.2020

4. 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: 
-

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

Alte informații relevante -
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.03  din 09.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate Or.Călărași
IDNO 10076010090004
Adresa Str.M.Eminescu,19 or.Călărași 
Număr de telefon/fax 0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primăria .md
Persoana de contact Ana Bejenari
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)

Administrație 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       

Servicii  x      

Lucrări 
Obiectul de achiziție Servicii deszăpezire a străzilor  în or.Călărași ( la necesitate pe 

parcursul anului 2020)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1574251956892

Data publicării: 20.11.2019
Link: achiziții.md

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 

http://www.calarasi-primăria


105

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  x
Nr. oferte primite Total: 

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

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. 03  din 04.12.2019  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului

Denumire ÎM,,Gospodăria Comunal Locativă Călărași”

IDNO 1003609007259

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

Adresa poștală: or.Călărași ,str.Alexandru cel Bun,178
Tel.0244 2-06-65 ; 0244 2-05-81

Întreprindere mică sau mijlocie 

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

Da        Nu x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu x     
 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lotul 1

Servicii de deszăpezire  a 
străzilor în or Călărași

90612000-6 1 buc. 211 din 
16.12.2019

435443,70

4. 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

           

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02  din 09.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate Or.Călărași
IDNO 10076010090004
Adresa Str.M.Eminescu,19 or.Călărași 
Număr de telefon/fax 0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primăria .md
Persoana de contact Ana Bejenari
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)

Administrație publică

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 X       

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru a I jumătate a anului 2020
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1572512269278

Data publicării: 31.10.2019
Link: achiziții.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

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

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică x 

http://www.calarasi-primăria
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Nr. oferte primite Total: 10
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: X

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. 02  din 03.12.2019  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL,,Nivali-Prod”

IDNO 1006600010112

  
Date de contact 

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

r-l Criuleni,s,Dubăsarii  Vechi , 022 81-50-67; 062037700

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 con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1 Carne de pasăre

Lotul 3 C arne de vită

Lotul 4  Carne de porc

15800000-6 1 buc. Nr.205 din 
16.12.2019

118225,79

62980,00

138160,00
 Total 319365,79   

Denumire SRL,,Alim Total ”
IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Columna,170 tel. 022 42-21-11

Întreprindere mică sau mijlocie Da x      Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu x      
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lotul 6    Cașcaval

Lotul 8  Ouă

Lotul 11  Diverse produse alimentare

Lotul 12   Crupe

 Lotul 16   Sucuri naturale

   Lotul 18  Legume murate

Lotul 19   Legume în stare proaspătă

Lotul 20   Fructe în stare proaspătă

15800000-6 Nr.200 din 
16.12.2019

26529,20

38060,00

58780,26

43642,20

21243,30

24239,80

179299,10

57883,50
Total 449677,36   

Loturile atribuite:

Denumire SRL,,Serolan”
IDNO 1007609000465

Date de contact 

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

Or.Călărași,str.Bojole,58/2 tel.0244 2-26-48

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 con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA
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1 Lotul 5   Produse de panificație 15800000-6 1 buc. Nr.206  din 
16.12.2019

72172,00

Denumire ÎCS,,Lapmol”SRL
IDNO 1002600024308  

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Uzinelor,17

 tel.022 41-07-65
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 con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1   Lotul 7   Produse lactate 15800000-6 1 buc. Nr. 204  din 
16.12.2019

346889,70

Denumire SRL,,BAGUETTE ”

IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Voluntarilor,15 022 40-71-00; 022 40-71-01

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 con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
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1 Lotul  2  Carne de iepure

Lotul 9 Iaurt

Lotul 13  Diverse produse 
alimentare

Lotul 14  Uleiuri vegetale

15800000-6 1 buc. Nr.201 din 
16.12.2019

120789,00

35200,00

67536,00

13622,20

Total 237147,20  
          

Denumire SRL,,CREDOPRIM”
IDNO 1003600026963
Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Vasile Badiu,20

Telefon: 022 46-55-69
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 con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1    Lotul 10  Brînză cu pasta moale 15800000-6 1 buc. Nr.202 din 
16.12.2019

22500,00

Denumire SRL,,FABI&LINA”
IDNO 1010600028794
Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Uzinelor,21/1 

Telefon: 022 47-90-98

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 con-
tract)

Da        Nu x     
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 17          Pește congelat  și 
sarat

15800000-6 1 buc. Nr.203  din 
16.12.2019

63204,00

Denumire SRL,,PLAGRIȘFAM”

IDNO 1009609000779

Date de contact 

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

or.Călărași ,str.Alexandru cel Bun,198

Telefon: 0244 2-34-15

 

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     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 15 Gem,magiun,dulceată 15800000-6 1 buc. Nr.207 din 
16.12.2019

13805,00

4.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

          

          

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din 09.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate Or.Călărași
IDNO 10076010090004
Adresa Str.M.Eminescu,19 or.Călărași 
Număr de telefon/fax 0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primăria .md
Persoana de contact Ana Bejenari
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)

Administrație publică

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  x      

Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de curățare și igienizare în or.Călărași, pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1572957298993

Data publicării: 05.11.2019

Link: achiziții.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  x

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: x

http://www.calarasi-primăria
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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. 01  din 03.12.2019  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ÎM,,Gospodăria Comunal Locativă Călărași”

IDNO 1003609007259

Date de contact 

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

Adresa poștală: or.Călărași ,str.Alexandru cel Bun,178

Tel.0244 2-06-65 ; 0244 2-05-81

Întreprindere mică sau mijlocie 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu x     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lotul 1

Servicii de măturarea străzilor

90612000-6 1 buc. 208  din 
16.12.2019 2087625,34

Lotul 2

Servicii de întreținerea cimitirelor
90612000-6 1 buc. 209 din 

16.12.2019 59206,70

Lotul 3

Servicii de întreținerea spatiilor verzi
90612000-6 1 buc. Nr.210 din 

16.12.2019 579444,80

4. 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

           

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr._2/20 din 09.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase,7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu
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 cu autonomie financiara, 

Obiectul principal de activitate - Servicii informaționale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 22.11.19

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1574419907990

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574419907990
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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: 

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. 34/D/2019 din 17.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

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

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

Mun. Chișinău, str. Columna, 92

tel. 022-21-12-38, 022-22-69-72

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură.

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA MDL

1 Produse petroliere pentru anul 
2020

09132100-4 58900 litri nr.2/LP/20 din 
01.01.2020

916399,20

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

4. Alte informații:

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

Nu         

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr._1/20 din 09.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase,7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu
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 cu autonomie financiara, 

Obiectul principal de activitate - Servicii informaționale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Hirtie speciala cu insemne de protectie

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 19.11.19

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1574168897496

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574168897496
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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: 

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. 33/D/2019 din 13.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ” Mitra-Grup” SA
IDNO 1002600041206
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Sciusev, 48-1

tel. 022-245-044

ecaterina.gorceag@mitra.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură.

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA MDL

1 Hirtie speciala cu insemne de 
protectie

30197630-1 6500000 nr.156/
LP/2019 din 

27.12.19

2 074 800.00

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 10.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO 1003600096694

Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1

Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522

E-mail tender@stisc.gov.md

Adresa de internet www.stisc.gov.md

Persoana de contact Dmitri Romanescu

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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție 
publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea 
și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de 
telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de 
comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea 
politicii statului în domeniul securității cibernetice.

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 

Obiectul de achiziție Pachete software si sisteme informatice (Subscripția pentru Soluția 
Antivirus)

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1574084621563

Data publicării: 18.11.2019

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574084621563?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 2
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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 12.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire BTS Pro S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V 
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da       Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Subscripția pentru 
Soluția Antivirus 48200000-0 1 bucată Nr. 194 din 

30.12.2019 27 234,00           MDL

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 10.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu
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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii 
al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de 
comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, 
precum și implementarea politicii statului în domeniul 
securității cibernetice.

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 
Obiectul de achiziție Crotalii pentru animale
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574407126168

Data publicării: 22.11.2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574407126168?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 
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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: 1
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. 1 din 12.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului: 

Denumire Caisley International Gmbh
IDNO HRB 8113
Date de contact 

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

46395, Bocholt, Germany 
Telefon: +49.2871.239390; e-mail: info@caisley.de; www.caisley.de

Întreprindere mică sau mijlocie Da         Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu        

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclu-

siv TVA

1

Lotul nr. 1:

Crotalii 
pentru 

animale

 1.1 Crotalii 
neimprimate 

Bovine

03340000-6

40 000 bucăți

Nr. 189 din 
18.12.2019 63 956,00 EUR 1.2 Crotalii 

imprimate Ovine 50 000 bucăți

 1.3 Crotalii 
imprimate Porcine 700 000 bucăți

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:
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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. 1  din 10.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu
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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii 
al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de 
comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, 
precum și implementarea politicii statului în domeniul 
securității cibernetice.

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 
Obiectul de achiziție Servicii de gestionare informatică (Servicii de suport și 

întreținere tehnică a Platformei Guvernamentale de Plăți 
Electronice) 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573481574356
Data publicării: 11.11.2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1573481574356?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 
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 1

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

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 24.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului: 

Denumire QSystems S.R.L.
IDNO 1002600023541
Date de contact 

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

MD-2001; Republica Moldova; mun. Chișinău, Bd. Stefan cel Mare si Sfint 
73/1 
Telefon: 22 838 425; e-mail: office@qsystems.md; www.qsystems.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu        

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot nr. 1
72510000-3

12 luni Nr. 195 din 
30.12.2019 1 656 000,00 MDL

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:
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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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153267

Adresa Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63

Număr de telefon/fax (022)27-51-21/27-10-11

E-mail amtcentru.plan@gmail.com

Adresa de internet

Persoana de contact Țurcanu Rita /  Bîrta Vladimir
2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă în  SIA RSAP Mtender

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru pacienții bolnavi de tuberculoză

Anunțul de participare Nr: 21016216

Data publicării: 12.12.2019

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1576150316769

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate NU 

Nr. oferte primite Total: 1 oferte
3. Date cu privire la  anularea  procedurii de atribuire :
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1  din 10.01.2020 s-a decis anularea procedurii de achiziție:
 În temeiul art. 71 alin. 1 lit ¬f.   
 În scopul respectării Legii Achizițiilor publice nr. 131 din 3.07.2015 și a economisirii banului public, în procesul evaluării ofertelor, 
conform cerinţelor din documentele de licitaţie, grupul de lucru anulează procedura dată, din următoarele motive:
1. Lipsă de concurență.
               2. Prețurile indicate în ofertă sunt mai mari decât prețurile de pe piață și decât prețurile indicate în ofertele  prezentate 
în cadrul procedurilor de achiziții organizate de AMT Rîșcani, AMT Ciocana și AMT Botanica.
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

4. Alte informații:
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.8  din  10.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Crestian Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

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)

Valoarea achizitiei de 411810.00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru I-a jumătate 2020 (legume 
fructe pentru I-ul trimestru 2020)

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1574320435063

Data publicării: 10.12.2019
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21014836/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 11 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:-
De la operatori economici dintr-un alt stat: niciuna
Pe cale electronică:  11oferte

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.97 din 17 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574320435063
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Denu-
mire

SA 
Combinatul 
de Pîne 
Bălți (pine și 
chifle)

SRL Alim 
Total (2 
loturi)

SA Fabrica 
de Unt din 
florești 
(produse 
lactate)

SRL Dant Agro 
(ouă)

SRL Nivali 
Prod (carne 
de pasăre)

SRL Carnex 
(carne de 
vită)

SRL Meltan  (4 
loturi)

SRL Hendrix 
Bail

SRL Fabi 
Lina

IDNO 1003602001100 1014600000912 1003607011922 1003609001903 1006600010112 1003602012005 1018600003955 1003600010074 1010600028794

Date 
de 
con-
tact 

Bălţi, str.Ștefan 
cel Mare 111, 
tel. /231/22597, 
e-mail: vitalii.
russo@cpb.md

mun.Chișinău, 
str.Vlad Țepeș 
12, of.17, 
tel.69774579, 
e-mail: alim.
total@mail.ru 

or.Florești, satul 
Varvareuca, tel 
/250/26254, 
e-mail: 
promilc_md@
inbox.ru

Ungheni, 
satul Pîrliţa, 
tel./236/92373, 
e-mail: 
dantagro@
mail.ru

r-ul Criuleni, 
s.Dubasarii 
Vechi, tel 
62037700, 
e-mail: 
achizitii@
nivalli.md

Mun.Bălți, str.
Ștefan cel 
Mare 133 A, 
tel./231/21546, 
e-mail: carnex@
mail.ru  

mun.Chișinău, 
str.Mesager 
5/3, ap.32, 
tel./22/105074, 
e-mail: 
meltansrl@
gmail.com 

Mun.Chișinău, 
str.Tigina 
49/3, of.54, 
tel./22/291315, 
e-mail: info@
hendrix.

Mun.Chișinău, 
str.Uzinelor 
21/1, tel 
/22/479098, 
e-mail: 
fabilina@
mail.ru

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 LOTUL I ”Pîine și chifle”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000018 din 
03.01.2020

21678,50

2 LOTUL II  „Produse de panificație”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000015 din 
03.01.2020

3700,00

3. LOTUL III   „Produse lactate”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000013 din 
03.01.2020

115528,60

4. LOTUL IV  „Ouă”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000012 din 
03.01.2020

15920,00

5. LOTUL V  „Carne de pasăre”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000016 din 
03.01.2020

52628,74

6. LOTUL VI  „Carne de vită”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000019 din 
03.01.2020

64680,00

7. LOTUL VII  „Pește congelat”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000017 din 
03.01.2020

27612,00

8. LOTUL VIII  Suc limpezit
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000015 din 
03.01.2020

20135,00

9. LOTUL X „Alte produse”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000014 din 
03.01.2020

6823,65

10. LOTUL XI Produse de cofetărie
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000015 din 
03.01.2020

10100,00

11. LOTUL XII „Conservături”
15800000-6

1 lot
Nr.2020-

0000000015 din 
03.01.2020

14840,00

12. LOTUL XIII „Legume fructe pentru 
I-ul trimestru 2020”

15800000-6
1 lot

Nr.2020-
0000000014 din 

03.01.2020

50469,50

13. LOTUL XIV „Amestec uscat pentru 
prematuri”

15800000-6
1 lot

Nr.2020-
0000000020 din 

03.01.2020
23650.00

mailto:vitalii.russo@cpb.md
mailto:vitalii.russo@cpb.md
mailto:alim.total@mail.ru
mailto:alim.total@mail.ru
mailto:promilc_md@inbox.ru
mailto:promilc_md@inbox.ru
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:carnex@mail.ru
mailto:carnex@mail.ru
mailto:meltansrl@gmail.com
mailto:meltansrl@gmail.com
mailto:fetatmd@gmail.com
mailto:fetatmd@gmail.com
mailto:fabilina@mail.ru
mailto:fabilina@mail.ru
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4. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   1       din 30 decembrie 2019                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Școala Profesională s.Corbu, r-nul Dondușeni
Localitate s.Corbu
IDNO 1018620001506
Adresa s.Corbu,r-nul Dondușeni

Număr de telefon/fax 025142320

E-mail sppcorbu@mail.ru 
Adresa de internet http://corbusp.md/
Persoana de contact Cebotari Lidia
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 – prestarea serviciilor educaționale

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 Cărbune AM (13-25) pentru anul 2019-2020
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574409561140

Data publicării: 22.11.2019 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574409561140?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

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: mici și mijlocii
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574409561140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574409561140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574409561140?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. 60 din 05.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire FPC ,,IVARO” SRL
IDNO 1002600044090
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,33

Întreprindere mică sau mijlocie Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Cărbune AM (13-25mm) 09200000-1    17 tone Nr. 19 din 
16.12.2019

61078,80

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         

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
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 ANUNȚ DE ATRIBUIRE

COP nr.MD-1574933640054/001 din 10.12.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.9-Pruncul
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001919
Adresa Mun. Chișinău, str. I. Pruncul nr. 44
Număr de telefon 022-61-52-82
Număr de fax -
E-mail p9achizitii@anp.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Vadim Bodiu

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție Materiale de construcții
Anunțul de participare h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -

1574933640054?tab=contract-notice

MD-1574933640054
28.11.2019

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

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

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. MD-1574933640054  din 10.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SRL SOVERANG
IDNO 1006200008533

Date de contact 

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

m.Chișinău,str.Dacia,25ap.105;tel:068383858 soverang@
yandex.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574933640054
mailto:p9achizitii@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571385959050
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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/

buc.

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Gresie porțelanata suprafața mată

44100000-1

276 m.l

36 COP din 
16.12.2019

26224,32
2 Plasă din fibre de sticlă 24 buc 5698,80
3 Cărămidă plină refractară 150 buc 2314,80
4 Cruciulițe pentru teracotă 10 pach 84,00
5 Chit mastic tip fugă 110 kg 1558,80
6 Faianță 30 m.p 2758,80
7 Vopseapebază de  copolimer 700 kg 15002,40
8 Diluant 646 56 lit 1764,00
9 Grund p/u metal 30 kg 1026,33

10 Perie 16 buc 144,00
11 Valic 10 buc 360,00
12 Driscă

polisteren 320x170x2 cm
5 buc 182,46

13 Driscă

polisteren 450x130x2 cm
5 buc 263,46

14 Driscă

inox 10 mm
5 buc 186,64

15 Electrozi p/u sudat 37 kg 1580,71
16 Spumă 110 buc 7842,44
17 Disc p/u șlefuit

p/u polizor unghiular 230mmx6mm
12 buc 216,00

18 Lacăt 70 buc 959,81
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19 Euro gardbordurat zincat

din metal 2,5x2xdn5mm

44100000-1
40 buc

36 COP din 
16.12.2019 23998,80

20 Euro gardbordurat zincat

din metal 2,5x1,5xdn5mm
40 buc 17998,80

21 Ușă metalică deschiderea dreapta

860x2040x70mm, grosimea tablă 2 
mm

20 buc 95910,00

22 Ușă metalică deschiderea dreapta

2050x900 mm grosîmea 60mm 
grosimea tablă x2 mm

3 buc 25739,40

23 Corp de iluminat 50 buc 10800,00
24 Cablu 600 m 2038,80
25 Întrerupător 40 buc 574,80
26 Priză simplă 60 buc 1296,00
27 Cutii 100 buc 182,40

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       

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

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


137

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

COP nr.MD-1574933640054/001 din 10.12.2019 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.9-Pruncul
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001919
Adresa Mun. Chișinău, str. I. Pruncul nr. 44
Număr de telefon 022-61-52-82
Număr de fax -
E-mail p9achizitii@anp.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Vadim Bodiu

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție Materiale de construcții
Anunțul de participare h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -

1574933640054?tab=contract-notice

MD-1574933640054
28.11.2019

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

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

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. MD-1574933640054  din 10.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SRL RESACONS
IDNO 1003600159764

Date de contact 

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

m.Chișinău,or.Codru.str.Sitarului,15/2.tel.022-28-30-56 
resacons.str1998@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574933640054
mailto:p9achizitii@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571385959050


138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

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/

buc.

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Placă de ipsos

44100000-1

1000 kg

37 COP din 
16.12.2019

55968,00
2 Adeziv p/u teracotă 4300 kg 9288,00
3 Amestec uscat finiș 1700 kg 6528,00
4 Amorsă grunt 170 kg 1799,99
5 Vopsea PF-115 albă 60 kg 1870,80
6 Vopsea PF-115 gri 31 kg 900,00
7 Disc pe metal

p/u polizor unghiular 230x1,9 mm 
74 buc 1080,00

8 Disc pe metal

p/u polizor unghiular 125x1,6 mm
8 buc 58,56

9 Sîrma arsă 100 kg 1716,00
10 Armătură

dn 16 mm
90 m.l 1534,80

11 Armătură

dn 28 mm

44100000-1
20 m.l

37 COP din 
16.12.2019 1205,52

12 Foi din metal 15 buc 10308,00
13 Țeavă de oțel patrată

50x50x2 mmx4000 mm
400 m.l 25881,60

14 Armătură

dn 14 A-III
134 m.l 1977,84

15 Țeavă de oțel patrată

50x25x2 mmx6000 mm
120 m.l 3764,16

16 Țeavă de oțel patrată

60x30x2 mm x 6000 mm
24 m.l 929,66

17 Ferestre PVC 18 buc 61188,00
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       
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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

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. 34 din 02.01.2020       

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.straseni@mail.ru

Adresa de internet www.crstraseni.md

Persoana de contact Pavel TAMACIUC

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

-

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări R
Obiectul de achiziție Construcția gardului la gimnaziul ,,Recea”din s. Recea r-nul 

Strașeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1570003577483

Data publicării: 22.04.2019
https : //mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD -
1570003577483?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 utilizate

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-1570003577483
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570003577483?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570003577483?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. 34 din 04.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului

Denumire SRL,,Tehnosimplex”
IDNO 1004600063745
Date de contact 

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

MUN. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 2, ap.(of )138, tele-
fon: 060377111; tehnosimplex@mail.ru

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

(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 Lot 1- Construcția gardului la 
gimnaziul ,,Recea”din s. Recea 
r-nul Strașeni

45200000-9 m 34 din 
16.12.2019

482 267, 38

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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21014935 din 10.01.2020 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 Publică
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: 21014935

Data publicării: 22.11.2019
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21014935

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

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

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

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

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

În urma examinări și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21014935  din 23.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL DATARIO
IDNO 1012600013471

Date de contact 

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

s. Văsieni r. Ialoveni

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       

 

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, cu TVA

1 Produse  petoliere
09100000-0

l 01/AP din 
09.01.2020

 1188160,00 1426 040,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         

Da   

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1 din   23.12.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul  republican de reabilitare pentru copii
Localitate m. Chișinău
IDNO 1006600049347
Adresa m. Chișinău, str. Grenoble,147
Număr de telefon/fax 022- 73-30-83; 022-28-87-76;  0-22 -73-75-79
E-mail crchsal@gmail.com 
Adresa de internet www.crrc.md
Persoana de contact Zabolotnîii Natalia
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

Prestarea serviciilor  medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP  cu publicare în SIA RSAP( M-Tender)
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

ü Bunuri 

Servicii   

Lucrări 
Obiectul de achiziție achiziționarea  Produselor  alimentare pentru I jumătate de 

an 2020

Anunțul de participare Nr.: 21014569

Data publicării:15.11.2019
Link: ocds-b3wdp1-MD-1573805552268

Criteriul de atribuire utilizat ü Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573805552268
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

ü Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total:

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
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. 1  din  06.12. 2019  s-a decis atribuirea contractelor  de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC  ”VILLA -PRODOTTI”
IDNO 1016600007719
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Adresa poştală: or. Chișinău, str. N. Milescu-Spătaru 19, apr. 63 
;Telefon:  84-63-33;   villaprodotti@mail.ru 

Denumire SRL”ALIM-TOTAL”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Or. Ialoveni, str. Vlad Țepeș 12, :  42-21-11; alim.total@mail.ru

Denumire SRL”ACUSTIC-TEHNOLOGIE”
IDNO 1003600041432
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 62/4  of.55; 068666257; 
acusticteh-tender@mail.ru

Denumire Casa  de Comerț ”VITA”SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
or.  Chișinău,str.Uzinelor 21/1; 47-66-79; 47-90-98; svt@
vitacom.md

Denumire ÎCP”PANIFCOOP”
IDNO 1003600132567
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
or. Strășeni , str. Orheiului ,10; 023723586;023723149-F; 
023722383; panifcoop@rambler.ru

Denumire ICS”LAPMOL”SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
m. Chișinău, str.Uzinelor ,17; 41-07-65/ 41-07-66; d.nastase@
lapmol.md

Denumire ”PLAI-MERENI”SRL
IDNO 1004600005477



147

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
r-ul Anenii -Noi, s. Mereni , str.  Ștefan cel  mare  105; 
barbarosiegheorghe@gmail.com

Denumire «FABI& LINA» SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
or.  Chișinău,str.Uzinelor 21/1; 47-66-79; 47-90-98; fabilina@
mail.ru

Denumire «SERVIABIL»SRL
IDNO 1003600030995
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
or. Chişinău, str. Dimo,12;  49-21-07 ; 44-30-37 ; serviabil@
mail.ru                                                                             

Denumire ”AVT  LUX  COM»SRL
IDNO 1014600040053
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
m. Chișinău, str. Vasile  Badiu,11; :  0-22-46-11-63; 0-22-46-11-57;   
avtluxcom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

ü Nu    Da           

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da       

ü Nu      

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

1 Franzelă  albă  din  făină de grîu c/s,feliată,ambala
tă,etichetată  fortificată  cu fier și acid  folic 15811100-7

1380 kg
Nr.6 din 13.12.2019

12185,40

2
Pâine din  amestec de făină de secară și făină de 
grîu  c.I  , feliată,ambalată , etichetată, fără fortific.   
cu fier și acid  folic

15811100-7 800 kg Nr.6 din 13.12.2019

7240,00

3

Ouă  dietetice , categ.A, de  găină(1/46 gr.) ,c/s, 
termenul de valab. 9 zile 03142500-3 8100 buc. Nr.5 din 13.12.2019 12150,00

4 Pesmeti  măcinati,uscati din pîne din făină de grîu  
c/s ,ambl. 0,5 kg 15872200-3 60 kg Nr.8 din 13.12.2019

982,80
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5 Turte dulci fără arome,    ( preaniki) amb. la cutie 
4,0 kg, c/s 15812100-4 200 kg Nr.8 din 13.12.2019

3523,20

6
Chiflă cu magiun 0.08  kg ,amb. la 2 bucăți, 
etichetare,  cu termenul de valabilitate nu mai 
mare de 48 ore

15811200-8 1500 set. Nr.8 din 13.12.2019

6000,00

7 Lapte  de vaci , 2,5% pasterizat ,amb. 1 litru 15000000-8 3600 litri Nr.9 din 13.12.2019
29664,00

8 Chefir, 2,5 %,amb. 0,5 ,politilenă, c/s 15000000-8 2000  litri Nr.9 din 13.12.2019
22440,00

9 Brînză proaspătă de  vaci, 5%,amb. 0,5 kg, c/s 15000000-8 600 kg Nr.9 din 13.12.2019
27408,00

10 Pastă din roşii 25%(în borcane 0,31 kg),c/sm 15331134-5 65,1 kg Nr.7 din 13.12.2019

3011,53

11 Mazăre verde (conservată,0,430  kg) ,c/s 03221221-1 43.0 kg Nr.7 din 13.12.2019
1119,72

12 Magiun din mere  ,borcane 0,84 kg, c/s  15332200-6 20,16 kg Nr.7 din 13.12.2019
385,86

13 Suc  din mere “tetrapac” (limpezit) ,amb. 1 L   ,c/s  15321600-0 1000 litri Nr.7 din 13.12.2019
11880,00

14 Smîntînă 10%  în pungi  de politilenă, 0,5 litri, c/s 15512000-0 150 kg Nr.10 din 
13.12.2019

3150,00

15 Unt nesărat  82,5%, cu grăsimi animaliere, amb.  
în pachete  0,200 kg,c/s 15530000-2 400 kg Nr10 din 13.12.2019

51516,00

16 Caşcaval  tare nepicant 50% ,ambalat,c/s 15543200-8 70 kg Nr.10 din 
13.12.2019 6538,00

17 Paste  făinoase din  făină  de  grîu c/s , spaghete, 
amb. 0,8 kg 15850000-1 32 kg Nr.3 din 13.12.2019

332,80

18 Faină de griu,calit. super ,amb.1 kg,fără impurități 15612100-2 200 kg Nr.3 din 13.12.2019
1674,00

19 Crupe de griş ,c/s, curată, fără impurități  , amb  1 
kg 15625000-5 30 kg Nr.3 din 13.12.2019 244,50

20 Crupe   de  grâu ,,Arnăutca,, c/s, amb 1 kg 15613319-7 60kg Nr.3 din 13.12.2019 531,00

21 Crupe  de  arpacaş,c/s, bob întreg ,amb 1 kg 15613300-1 20 kg Nr.3 din 13.12.2019 139,00

22 Crupe de orez EXTRA (bob  rotund  ,întreg) ,c/s , 
amb 1 kg 15614100-6 160 kg Nr.3 din 13.12.2019

2280,00

23 Mazăre uscată ,bob întreg,c/s, amb 1 kg 03212213-6 140 kg Nr.3 din 13.12.2019 872,20
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24 Verdeaţă proaspătă  (pătrungel), c/s 03221300-9 12 kg Nr.3 din 13.12.2019
1051,68

25 Fructe proaspete - mere,sort de vară , c/s  nu 
mărunte 03222321-9 1200 kg Nr.3 din 13.12.2019

8640,00

26 Zahăr  ,amb. 1 kg, c/s 15831000-2 500 kg Nr.3 din 13.12.2019
5885,00

27 Ulei  de  floarea  soarelui  , rafinat, deodorant, în 
sticle   5 litri,c/s; 15421000-5 100 litri Nr.3 din 13.12.2019

2007,00

28 Cacao  praf în  cutii ,amb. 100 gr, c/s; 
”Condiprod”SRL, GOST: 108-76 15841000-5 12 kg Nr.3 din 13.12.2019

895,20

29

Banane  proaspete  , c/s , ambalate în peliculă şi 
cutii de carton de 10  kg, de dimensiuni medii, 
fără semne de alterare, galbene, fără  pete 
maronii, cu pedunculul  intact; 

03222111-4 300 kg Nr. 3 din 13.12.2019
6990,00

30
Cartofi  proaspeţi , fără pîmînt, neatacați de 
vătămători, în saci, diametrul nu mai mic de 8 cm, 
c/s

03212100-1
2500

kg
Nr. 2 din 13.12.2019

16200,00

31
Varză albă proaspătă, căpăţînă  nu mai mică de 2 
kg, c/s,necrăpată,fără orice fel de materii străine 
vizibile, fără lovituri

03221410-3
700

kg
Nr. 2 din 13.12.2019

4460,40

32
Morcov proaspăt,întreg fără 
dăunători,neramificați, lipsiți de rădăcini 
secundare, lungimea nu mai mică de 20 cm , c/s 

03221112-4
650

kg
3790,80

33 Sfeclă roșie  de  masă, proaspătă, c/s, întreagă,fără 
dăunători 03221111-7

700

kg
Nr. 2 din 13.12.2019

2948,40

34 Ceapă  uscată, fără  colte, curată, neatacată de 
vătămători, fără lovituri și deteriorări,c/s 03221113-1

400

kg
Nr. 2 din 13.12.2019

2462,40

35 Fileu din pui broiler, f/ă  os , congelat  , amb. 1 kg, 
etichetat,c/s 15111100-0 600 kg Nr. 4 din 13.12.2019

35940,00

36

  Găini  broiler  cu fierbere  rapidă, congelat, 
c/s ,  ambalată  la  bucată  în ambalaj  de la  
producător, cu greutatea  nu mai mică decît 1,5 
kg bucata , fără impurități mecanice, fără miros 
străin, curată cu nuanță opalescentă și fără 
organe interne(cap, gît,, picoare) ,etichetată

15112000-6 550 kg Nr. 4 din 13.12.2019

18546,00

37
Peşte  de  mare  trunchi ,congelat  f/cap, F / 
măruntaie , ”Merluccius Hubbsy”, 200-300gr 
bucata , c/s 

15221000-3 550 kg Nr. 4 din 13.12.2019
22077,00
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38 Carne  de bovină  tranșată  , fără os , congelată  , 
cal. super. 03321200-7 200 kg Nr.1   din 

13.12.2019 20580,00

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

ü Nu       

Da         

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

ü 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. 37 din 02.01.2020       

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.straseni@mail.ru

Adresa de internet www.crstraseni.md

Persoana de contact Pavel TAMACIUC

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări R
Obiectul de achiziție Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul 

Strășeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1571731029169

Data publicării: 22.10.2019
https : //mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD -
1571731029169?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 utilizate

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-1571731029169
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571731029169?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571731029169?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. 37 din 14.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului

Denumire SRL ,,Proiect Gabion”

IDNO 1010600016641
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: 0(22) 60-60-77, 
reprezentată prin directorul  Ion SECRIERU

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

(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 Lot 1- Construcția Oficiului 
Medicilor de Familie din s. Recea, 
r-nul Strășeni

45200000-9 m 37 din 
27.11.2019

2 837 081,02

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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameliorarea și Reproducția Animalelor”

IDNO 1003600120621
Adresa: r. Anenii Noi, s. Maximovca, str. Nordului 2

Numărul de telefon/fax: 022-359-040 

Adresa de e-mail și de internet a autorității 
contractante

crara@crara.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):

Achizitor unic 

Genul principal de activitate – Ameliorarea și reproducția 
animalelor; 

Data publicării anunțului de participare 09.12.2019

Descrierea achiziției:

Nr.

d/o

Cod CVP Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de 
măsură

Cantitatea Specificația tehnică 
deplină solicitată. 
Standarde de referință

Valoarea estimativă fără 
TVA

1 09200000-1 Produse petroliere 
pentru anul 2020

1.1
09200000-1 Benzină Ai-95 litri 30 000

-cifra octanică COR <95;

-aspect limpede și 
transparent;

450 000 lei

1.2.

09200000-1 Motorină litri 2 000

Adivizii din motorină nu 
trebuie să conțină compuși 
ai materialelor și fosforului

-cifra cetanică CC min. 51.0

-punct de inflamabilitate  
min 55 °C

- Densitatea la 20 °C, max. 
860.0 km/m3

-Viscozitatea la 40°C 2.00 – 
4.50 mm2/s

Tipul procedurii de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri
Nr. procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1575893767763
Criteriul de atribuire aplicat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de aplicare Licitație electronică prin Platforma Mtender (www.achizitii.

md)  
Contractul încheiat se referă la un proiect  și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

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

Nu

mailto:crara@crara.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575893767763
http://www.achizitii.md
http://www.achizitii.md
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Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului

Nu

Numărul de oferte primite pe cale electronică: 1 oferte
Denumirea 
ofertanților

Prețul ofertei  fără TVA (lei) 

Î.C.S.LUKOIL-Moldova 
SRL 

451 833,33

Valoarea ofertei cîștigătoare 451 833,33 lei 

Denumirea ofertantului cîștigător Î.C.S.LUKOIL-Moldova SRL

 Informații cu privire la contractul atribuit

Numele  / Adresa /Nr.de 
telefon al ofertantului 

cîștigător

Data încheierii 
contractului 

Numărul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

fără TVA

Termenul de valabilitate al 
contractului 

Î.C.S.LUKOIL-Moldova SRL

Str. Comuna 92, or. Chișinău, 
Tel: 022-211-225

03.01.2020 1 451 833,33lei Pînă la 31 decembrie 2020

Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire: 15.01.2020

Informații privind organismul 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

mailto:contestatii@ansc.md


155

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 321 IANUARIE 2020, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 14.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor 
Radio”

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
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)

SNMFR este o instituţie publică necomercială în care Ministerul 
Economiei și Infrastructurii are calitatea de Fondator, 
responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, 
canalelor și frecvenţelor radio, în scopul utilizării eficiente a 
spectrului de frecvenţe radio și al asigurării compatibilităţii 
electromagnetice.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R       

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1576133365765

Data publicării: 12.12.2019
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21016167/ 

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 

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21016167/
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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: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
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. 12 din  27 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel: 022 220828, 022 
211225; e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu R       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lot 1: Benzină 95

09132000-3 3 429 litri 09/01-1 din 
09.01.2020

59 150,25

2
Lot 2: Motorină EURO 5

09134200-9 20 808 litri 09/01-1 din 
09.01.2020

316 489,68

Total:    375 639,93
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         
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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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 14.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600042163

Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20

Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727

E-mail achizitii@snfr.md

Adresa de internet www.snfr.md

Persoana de contact Elena Todica

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)

SNMFR este o instituţie publică necomercială în care Ministerul Economiei 
și Infrastructurii are calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea 
evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor și frecvenţelor radio, în 
scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio și al asigurării 
compatibilităţii electromagnetice.

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)

Temeiul: art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția 
drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune 
de bunurile, lucrările și serviciile necesare și nu există o altă 
alternativă.”

Motivele: Echipamentele ce urmează a fi reparate și calibrate 
au fost procurate anterior de la compania Rohde&Schwarz 
(Germania). Echipamentele în cauză sunt produse complexe, 
în care se utilizează componente și module specializate, 
proiectate și implementate exclusiv de către compania 
Rohde&Schwarz, reparația echipamentelor menționate 
poate fi efectuată doar la centrele de deservire ale uzinei 
producătoare a companiei Rohde&Schwarz. Precum și 
calibrarea acestor echipamente trebuie să fie efectuată în 
laboratoarele specializate ale companiei producătoare.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Servicii R       

Lucrări 
Obiectul de achiziție Servicii calibrare, reparație utilaj

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
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Anunțul de participare
Data publicării: 
Link: 

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  Nu au fost
Nr. oferte primite Total: 1

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

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. 11 din  20 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ROHDE&SCHWARZ Hungaria Szolgaltato Kft
IDNO 01-09-734879
Date de contact 

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

Budapest, Madarasz Viktor utca 47-49, Ungaria;

Tel: +3614124462, fax: +3614124472;

e-mail: service.rshu@rohde-schwarz.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu R       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

* TVA nu se 
achită furnizo-

rului străin
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1
Lot 1: Servicii de reparație a 
receptorului ESMB

50411000-9 2 un. SV-0038.3 
din 

20.12.2019
215 379,36

2 Lot 2: Servicii de reparație a 
comutatorului de antene și control 
poziționare RD127

50411000-9 1 un. SV-0038.3 
din 

20.12.2019
33 327

3 Lot 3: Servicii de reparație a 
analizorului de rețele TSMW cu 
calibrarea

50411000-9 1 un. SV-0038.3 
din 

20.12.2019
31 626,84

4
Lot 4: Servicii de reparație a 
receptorului portabil PR 100

50411000-9 1 un. SV-0038.3 
din 
20.12.2019

162 886, 92

5 Lot 5: Servicii de calibrare a 
analizoarelor de rețea TSMW în 
laboratorul producătorului

50433000-9 1 un. SV-0038.3 
din 

20.12.2019
10 819, 20

6 Lot 6: Servicii de calibrare a 
receptoarelor de radiomonitoring 
ESMB

50433000-9 3 un. SV-0038.3 
din 

20.12.2019
64 857,24

Servicii vamă și transport 9 un.        34 486,20

Total:    553 382, 76
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.1 din 14.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru

Adresa de internet http://www.causeni.md/

Persoana de contact Apetrii Olga

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 

Obiectul de achiziție Procurarea produselor petroliere pentru anul 2020

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1576243344591

Data publicării: 13 decembrie 2019

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576243344591?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică √ 

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1544539002681
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576243344591?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576243344591?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. 1 din 26 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL ”Lukoil-Moldova” ÎCS

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

RM, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92; (022) 
21-12-25, (022) 22-08-28; dumitru.simonov@lukoil.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu √      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu √      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Procurarea produselor petroliere 
pentru anul 2020 09100000-0 14710 litri 2 din 

03.01.2020
244921,50

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

4. Alte informații:

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

Nu √        

Da         

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 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:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 22  din 14.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Editura de Imprimate «STATISTICA»

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600033003

Adresa mun. Chișinău, str. București, 34

Număr de telefon/fax 022 27 45 47 fax 022 27 53 91

E-mail achizitii@editurastatistica.md

Adresa de internet http://editurastatistica.md

Persoana de contact Silvia VOLCONOVICI

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)

Întreprinderea de Stat, editarea și tipărirea centralizată a formularelor 
tipizate de documente primare cu regim special și de evidență primară

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 R
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu 
regim special (cu materia primă a Prestatorului)

Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 

Link:  

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

Licitație electronică R
Sistem dinamic de achiziții  
Acord-cadru 

Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 

http://editurastatistica.md/
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lucru nr. 231 din 26.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire «Tipografia SIRIUS» S.R.L.
IDNO 1002600035029
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. A.Lăpuşnenu, 2,  022 232352, 

fax 022 233512, sirius@sirius.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da        Nu R

Subcontractanți

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,
inclusiv TVA

1 Lotul 2
Mandatul avocatului 79823000-9 3 000

(1 000)

2020/5
03.01.2020 1 790 130,00

2 Lotul 3
Mandatul avocatului stagiar 79823000-9 200

(100)

3 Lotul 5
Bilete internaţionale 79823000-9 12 000

(2 000)

4 Lotul 6
Bilete interurbane 79823000-9 25 000

(5 000)

5 Lotul 7
Bilete suburbane 79823000-9 70 000

(5 000)

6
Lotul 9
Chitanţa de încasare a amenzii la locul 
constatării contravenţiei 

79823000-9 4 000
(1 000)

7 Lotul 10
Certificat de asigurare «Carte Verde» 79823000-9 1 000

(500-1 000)

8 Lotul 11
Certificat de asigurare «Carte Verde» 79823000-9

4 000
(1 100 – 
2 000)

9 Lotul 12
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

3000
(2 100 – 
3 000)

10 Lotul 13
Certificat de asigurare «Carte Verde» 79823000-9

8 000
(3 100 – 
4 000)

11 Lotul 14
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

70 000
(4 100 – 
5 000)

12 Lotul 15
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

180 000
(5 100 – 
10 000)

13 Lotul 16
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

200 000
(10 100 – 
20 000)

mailto:sirius@sirius.md
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14 Lotul 17
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

60 000
(20 100 – 
30 000)

15 Lotul 18
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

40 000
(30 100 – 
40 000)

16 Lotul 19
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

50 000
(40 100 – 
50 000)

17 Lotul 20
Certificat de asigurare «Carte  Verde» 79823000-9

51 000
(Mai mult de 

50 000)

Denumire „Garomont−Studio» S.R.L.
IDNO 1004600009718
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1, 022 508616,

fax 022 508616, garomont@promovare.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da        Nu R

Subcontractanți

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma,

inclusiv TVA

1
Lotul 4

Borderou de evidență a biletelor
79823000-9

1 000 000

(100 000) 2020/6

03.01.2020
468 216,00

2
Lotul 8

Bilete urbane
79823000-9

400 000

(50 000)

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 14.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru

Adresa de internet http://www.causeni.md/

Persoana de contact Apetrii Olga

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 COP servicii

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Servicii √       

Lucrări 
Obiectul de achiziție ”Întreținerea curentă și reparație a drumurilor publice locale 

de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni, pe timp 
de iarnă”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1576491076569

Data publicării: 16 decembrie 2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576491076569?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576491076569?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576491076569?tab=contract-notice
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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: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 31 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri Căușeni”

IDNO 1003608000976

Date de contact 

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

MD-4301, or. Căușeni, sos. Tighinei, nr. 2A/ (0243) 2-64-65/ dru-
muri-causeni@yandex.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu √       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu √     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 ”Întreținerea curentă și reparație 
a drumurilor publice locale de 
interes raional pe anul 2020 
din raionul Căușeni, pe timp de 
iarnă”

90600000-3 1 3 din 
03.01.2020

504716,39

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

4. Alte informații:

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

Nu √        

Da         
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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 -

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. 07/20AA din 13.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 504658
E-mail asp@asp.gov.md
Adresa de internet www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

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

Obiectul de achiziție Calculatoare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1569571761185

Data publicării: 27.09.2019
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1569571761185?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

-

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

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. 409/19 din 25.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Denumire „Bass Systems” SRL 
IDNO 1008600013575
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 8

office@bass.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu       

 

Denumire „BTS Pro” SRL

IDNO 1008600061565

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. I. Creangă, nr. 6

office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da         

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cantitatea  Cod CPV Nr. și data 
contractului

Suma totală 
fără TVA, lei

Suma totală cu 
TVA, lei 

Lot 1 

Computer. Brand Name 
International: HP, Acer, 

Fujitsu, Dell, Lenovo sau 
echivalent 

Lot 2

Computer. Brand 
Name International: 

HP, Acer, Fujitsu, Dell, 
Lenovo sau echivalent 

„Bass Systems” 
SRL

-

   
   

   
   

   
 3

02
13

30
0-

8

N
r. 

16
 d

in
 0

9.
01

.2
02

0

3 438 800,00

4 126 560,00
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Lot 3 

Notebook

Brand Name 
International: HP, Dell, 
Fujitsu, Lenovo, Acer, 
Asus sau echivalent 

Lot 4

Monitor

Brand Name 
International: Philips, 
Samsung, Sony, Asus, 

Acer, HP sau echivalent 
Lot 5

 Monitor

Brand Name 
International: Philips, 
Samsung, Sony, Asus, 

Acer, HP sau echivalent

„BTS Pro” SRL

-

   
   

   
   

   
 3

02
13

30
0-

8

N
r. 

39
 d

in
 1

3.
01

.2
02

0

1 060 075,00

1 272 090,00

Constatări: nu au fost 

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         

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 -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 13.01.2020              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Magistraturii

Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău

IDNO 1006601004127

Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 5

Număr de telefon/fax
022-990-990, 022-990-833

022-227-320

E-mail aparatul@csm.md, veronica.buga@csm.md 

Adresa de internet www.csm.md

Persoana de contact Veronica Buga, consultant superior, Serviciul financiar-economic

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)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de pază pentru anul 2020

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1575021523133

Data publicării: 29.11.2019

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1575021523133?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  
Sistem dinamic de achiziții  
Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 2 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 ofertă

De la operatori economici dintr-un alt stat:  0 oferte 

Pe cale electronică: 2 oferte
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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. 01 din  20.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Î.S. ”Servicii Pază a MAI”
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr.79, MD-
2001, tel:022-256-256, fax:022-256-205,

secretariat@serviciipaza.md, www.serviciipaza.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Servicii de pază pentru anul 
2020

79713000-5 12 luni Contractul 
nr. 01 din 
02.01.2020

435 600,00 lei

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

4. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 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://achizitii.md/ro/public/tender/21015332/

mailto:secretariat@serviciipaza.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 14.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru

Adresa de internet http://www.causeni.md/

Persoana de contact Apetrii Olga

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 

Obiectul de achiziție Procurarea produselor petroliere pentru anul 2020

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1576243344591

Data publicării: 13 decembrie 2019

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576243344591?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică √ 

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1544539002681
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576243344591?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576243344591?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. 1 din 26 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL ”Lukoil-Moldova” ÎCS

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

RM, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92; (022) 21-12-25, 
(022) 22-08-28; dumitru.simonov@lukoil.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu √      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu √      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data 

contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Procurarea produselor petroliere 
pentru anul 2020 09100000-0 14710 litri 2 din 

03.01.2020 244921,50

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

4. Alte informații:

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

Nu √        

Da         

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

Nu √       

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4/20 din 03.01.20

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale 
în Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr.7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1555140677090

Data deschiderii ofertelor 13.05.19 ora 15.00
Nr. BAP  -
Data publicării în BAP -
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  

Servicii 

Lucrări 
Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special
Cod CPV 79800000-2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555140677090
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Contractul 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: [surse proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului Nr.   12/2019 _ din 24.05.2019

Operatorului economic cîștigător ÎS ”Combinatul Poligrafic din Chișinău” 
IDNO1002600002449

Date de contact ale  operatorului economic tel.022-24-04-16; 022-24-05-95,, 

e-mail: poligraf@mtc.md
Nr. contract de achiziție CONTRACT № 85/2019-LP

Data contract de achiziție 05.06.2019

Valoarea contractului de achiziție 13 277 934,13 lei

Termen de valabilitate 31.12.2019

Termen de execuție 31.12.2019

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate 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) pct.1) al Legii nr.131]
Valoarea modificărilor [4 577 578,66 lei MD]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu 

Da 

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
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N 
d/o

Denumirea Unit de 
masura

Cantitatea, 
buc.

Preţul 
unităţii, 
inclusiv 
TVA, lei

Suma totală, 
fără TVA, lei

Suma totală, 
inclusiv TVA, lei

1 Facturi fiscale 2ex.80gr.O.L. set 404 000 0,888 298 960,00 358 960,00

2 Facturi fiscale 2ex.80gr.O.N. set 818 000 0,888 605 320,00 726 384,00

3 Facturi fiscale 3ex.80gr.O.L. set 505 000 1,3740 578 225,00 693 870,00

4 Facturi fiscale 3ex.80gr.O.N. set 1 207 000 1,3740 1 382 015,00 1 658 418,00

5 Facturi fiscale 5ex.80gr.O.L. set 9 000 2,2980 17 235,00 20 682,00

6 Facturi fiscale 5ex.80gr.O.N. set 59 600 2,2200 110 260,00 132 312,00

7 Facturi fiscale 2ex.65gr.O.L. set 305 000 0,9480 240 950,00 289 140,00

8 Facturi fiscale 3ex.65gr.O.L. set 500 000 1,4160 590 000,00 708 000,00

9 Facturi fiscale 5ex.65gr.O.L. set 34 600 2,1000 60 550,00 72 660,00

10 Facturi fiscale 2ex.80gr.V.N. set 1 486 000 0,888 1 099 640,00 1 319 568,00

11 Facturi fiscale 3ex.80gr.V.N. set 4 726 700 1,3200 5 199 370,00 6 239 244,00

12 Facturi fiscale 5ex.80gr.V.N. set 27 000 2,2800 51 300,00 61 560,00

13 Bon de plată 2ex.O.L. set 515 520 0,1584 68 048,64 81 658,37

14 Foaie de parcurs pentru autocamion 
1 ex. O.L.

set 737 435
0,1764 108 402,95 130 083,53

15 Foaie de parcurs pentru autobuz 1 ex. 
V.L.

set 773 000
0,2160 139 140,00 166 968,00

16 Foaie de parcurs pentru autoturism 1 
ex  O.L.  

set 1 073 200
0,1464 130 930,40 157 116,48

17 Act de achiziție a mărfurilor, vertical 
cu verso 2 ex V.L.

set 254 600
0,3216 68 232,80 81 879,36

18 Actul de achiziție a serviciilor de 
locațiune și a cheltuielilor aferente 2 
ex. V.L.

set
143 480

0,4632 55 383,28 66 459,94

19 1-SF Chitanța de recepție a plăților 
nefiscale 2 ex. O.L.

set 179 000
0,1344 20 048,00 24 057,60

20 2-SF Chitanța de recepție a plăților 
fiscale 2 ex. O.L.

set 1 267 587
0,1092 115 350,42 138 420,50

21 Bon de plată (notar) 2 ex. set 104 000 0,3960 34 320,00 41 184,00

22 Borderou de achiziție al laptelui 2 ex. set 45 000 0,5400 20 250,00 24 300,00

23 Delegație fără cotor 1 ex. set 272 000 0,1470 33 320,00 39984,00

24 Delegație cu cotor1 ex. set 255 550 0,1770 37 693,63 45 232,35

total 15 822 272 11 064 945,107 13 277 934,128

Prin încheierea  Acordului adițional nr.01/19 din 31.12.2019 s-au aplicat următoarele modificări:

1. Suma contractului se micșorează cu 4 577 578,66 lei și pct.11.4 al contractului se expune în redacția următoare: Suma 
totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești şi constituie: 8 700 355,47 (opt milioane 
șapte sute mii trei sute cincizeci și cinci lei 47 bani) Inclusiv TVA.

2. Cantitatea bunurilor expusă în tabelul din Anexa nr.1 la contract se modifică prin micșorarea cantităților cantităților în 
modul următor: 

1. Poziția 1 Facturi fiscale 2ex. 80gr. O.L. IA se micșorează cu cantitatea de 113 000 buc. în sumă de 100 344, 00 lei (113 
000 * 0,888);
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3. Poziția 2 Facturi fiscale 2ex. 80gr. O.N. IH se micșorează cu cantitatea de 233 000 buc. în sumă de 206 904, 00 lei 
(233 000* 0,888);

4. Poziția 3 Facturi fiscale 3ex. 80gr. O.L. IB se micșorează cu cantitatea de 178 000 buc. în sumă de 244 572, 00 lei (178 
000 * 1,374);

5. Poziția 4 Facturi fiscale 3ex. 80gr. O.N. IM se micșorează cu cantitatea de 488 000 buc. în sumă de 670 512, 00 lei 
(488 000 * 1,374);

6. Poziția 6 Facturi fiscale 5ex. 80gr. O.N. IE se micșorează cu cantitatea de 11 600 buc. în sumă de 25 752,00 lei (11 
600 * 2,22);

7. Poziția 7 Facturi fiscale 2ex. 65gr. O.L. II se micșorează cu cantitatea de 122 000 buc. în sumă de 115 656,00 lei (122 
000 * 0,948);

8. Poziția 8 Facturi fiscale 3ex. 65gr. O.L. IJ se micșorează cu cantitatea de 177 000 buc. în sumă de 250 632,00 lei (177 
000 * 1,416);

9. Poziția 9 Facturi fiscale 5ex. 65gr. O.L. IL se micșorează cu cantitatea de 10 600 buc. în sumă de 22 260,00 lei (10 
600 * 2,1); 

10. Poziția 10 Facturi fiscale 2ex. 80gr. V.N. IY se micșorează cu cantitatea de 567 000 buc. în sumă de 503 496,00 lei 
(567 000 * 0,888);

11. Poziția 11 Facturi fiscale 3ex. 80gr. V.N. IV se micșorează cu cantitatea de 1 636 700 buc. în sumă de 2 160 444,00 
lei (1 636 700 * 1,32);

12. Poziția 12 Facturi fiscale 5ex. 80gr. V.N. IX se micșorează cu cantitatea de 27 000 buc. în sumă de 61 560,00 lei (27 
000 * 2,28);

13. Poziția 13 Bon de plata 2ex. 46gr. O.L. QL se micșorează cu cantitatea de 178 520 buc. în sumă de 28 277,57 lei 
(178 520 * 0,1584);

14.          Poziția 14 F/P pt autocamion 1ex. 46gr. O.L. GM  se micșorează cu cantitatea de 23 136 buc. în sumă de 
4 081,19 lei (23 136 * 0,1764););

15.          Poziția 15 F/P pt autobuz 1ex. 46gr. V.L. ON  se micșorează cu cantitatea de 174 681 buc. în sumă de 
37 731,10 lei (174 681 * 0,216);

16.          Poziția 16 F/P pt autoturism 1ex. 46gr. O.L. KO se micșorează cu cantitatea de 399 000 buc. în sumă de 
58 413,60 lei (399 000 * 0,1464);

17.          Poziția 17 Act de achiz. a marf. 2ex.46gr. V.L. QP se micșorează cu cantitatea de 30 601 buc. în sumă de 
9 841,28 lei (30 601 * 0,3216);

18.          Poziția 18 Act de achiz. a serv. 2ex. 46gr. V.L. YR se micșorează cu cantitatea de 26 480 buc. în sumă de 
12 265,54 lei (26 480 * 0,4632);

19.          Poziția 19 1-SF Chit. receptie plat. nefisc. 2ex. 55gr. O.L. QS se micșorează cu cantitatea de 94 000 buc. în 
sumă de 12 633,60 lei (94 000 * 0,1344);

20.          Poziția 20 2-SF Chit. receptie plat. fiscale 2ex. 55gr. O.L. GT se micșorează cu cantitatea de 535 588 buc. 
în sumă de 58 486,21 lei (535 588 * 0,1092);

21.          Poziția 22 Borderou de achiz. al lapt. 2ex. 46gr. V.L. AL se micșorează cu cantitatea de 37 200 buc. în sumă 
de 20 088,00 lei (37 200 * 0,54);

22.          Poziția 23 Delegatie M-2 (fara cotor) 1ex. 46gr. QX se micșorează cu cantitatea de 143 150 buc. în sumă 
de 21 043,05 lei (143 150 * 0,147);

23.          Poziția 24 Delegatie M-2a (cu cotor) 1ex. 46gr. QY se micșorează cu cantitatea de 134 550 buc. în sumă 
de 23 815,35 lei (134 550 * 0,177);

24.          Poziția 21 Bon de plata pt notar 2ex. autocop. O.L. WU se majorează cu cantitatea de 68 000 buc. în sumă 
de 26 928,00 lei (68 000 * 0,396);

25.          Poziția 25  FTDPRS Individualizate se micșorează cu cantitatea de 57 990 buc. și se majorează în sumă 
de 44 301,82 lei;
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26. Anexa nr.1 din contract se expune în redacția următoare:

27. N d/o Denumirea Unit de 
masură

Cantitatea, 
buc.

Preţul 
unităţii, 
inclusiv 
TVA, lei

Suma 
totală, fără 

TVA, lei

Suma totală, 
inclusiv TVA, 

lei

1 Facturi fiscale 2ex.80gr.O.L. set 291 000 0,888 215 340,00 258 408,00

2 Facturi fiscale 2ex.80gr.O.N. set 585 000 0,888 432 900,00 519 480,00

3 Facturi fiscale 3ex.80gr.O.L. set 327 000 1,3740 374 415,00 449 298,00

4 Facturi fiscale 3ex.80gr.O.N. set 719 000 1,3740 823 255,00 987 906,00

5 Facturi fiscale 5ex.80gr.O.L. set 9 000 2,2980 17 235,00 20 682,00

6 Facturi fiscale 5ex.80gr.O.N. set 48 000 2,2200 88 800,00 106 560,00

7 Facturi fiscale 2ex.65gr.O.L. set 183 000 0,9480 144 570,00 173 484,00

8 Facturi fiscale 3ex.65gr.O.L. set 323 000 1,4160 381 140,00 457 368,00

9 Facturi fiscale 5ex.65gr.O.L. set 24 000 2,1000 42 000,00 50 400,00

10 Facturi fiscale 2ex.80gr.V.N. set 919 000 0,888 680 060,00 816 072,00

11 Facturi fiscale 3ex.80gr.V.N. set 3 090 000 1,3200 3 399 
000,00 4 078 800,00

12 Facturi fiscale 5ex.80gr.V.N. set 0 2,2800 0,00 0,00

13 Bon de plată 2ex.O.L. set 337 000 0,1584 44 484,00 53 380,80

14 Foaie de parcurs pentru 
autocamion 1 ex. O.L. set 714 299 0,1764 105 001,95 126 002,34

15 Foaie de parcurs pentru autobuz 1 
ex. V.L. set 598 319 0,2160 107 697,42 129 236,90

16 Foaie de parcurs pentru autoturism 
1 ex  O.L.  set 674 200 0,1464 82 252,40 98 702,88

17 Act de achiziție a mărfurilor, 
vertical cu verso 2 ex V.L. set 223 999 0,3216 60 031,73 72 038,08

18
Actul de achiziție a serviciilor de 
locațiune și a cheltuielilor aferente 
2 ex. V.L.

set 117 000 0,4632 45 162,00 54 194,40

19 1-SF Chitanța de recepție a plăților 
nefiscale 2 ex. O.L. set 85 000 0,1344 9 520,00 11 424,00

20 2-SF Chitanța de recepție a plăților 
fiscale 2 ex. O.L. set 731 999 0,1092 66 611,91 79 934,29

21 Bon de plată (notar) 2 ex. set 172 000 0,3960 56 760,00 68 112,00

22 Borderou de achiziție al laptelui 2 
ex. set     7 800 0,5400 3 510,00 4 212,00

23 Delegație fără cotor 1 ex. set 128 850 0,1470 15 784,13 18 940,95

24 Delegație cu cotor 1 ex. set 121 000 0,1770 17 847,50 21 417,00

Total FTDPRS 10 429 466 7 213 378,04 8 656 053,65

25 FTDPRS Individualizate** 62 010 36 918,18 44 301,82

TOTAL GENERAL 10 491 476 7 250 296,22 8 700 355,47

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Notei de serviciu întocmită de Direcția prestării servicii în teritoriu grupul de lucru pentru achiziții s-a 
întrunit pentru a decide asupra posibilității de micșorare a cantităților de formulare tipizate.

Din Nota de serviciu s-a constatat următoarele: conform prognozelor SFS au fost stabilite cantitățile la toate tipurile 
de formulare, însă pîna la finele anului 2019 Beneficiarul (SFS) n-a comandat cantitățile contractate și soldul nesolicitat 
constituie 5 330 796 buc. Astfel se solicită micșorarea cantităților de formulare, care implicit va duce la micșorarea sumei 
contractului.
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Pentru uniformizarea datelor din contract ( a sumei și a cantităților)  cu cele de fapt s-a solicitat micșorarea cantităților, 
respectiv a sumei contractului.

VIII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:
1. A micșora cantitatea de formulare tipizate per total cu 5 330 796 buc (micșorarea se va face pe fiecare poziție în parte).
2. A micșora  suma contractului cu 4 577 578,66 MDL

IX. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.12/M/19 din 31.12.19 
a fost  încheiat acordul  adițional  Nr.01/19 din 317.12.19  privind:

1. Suma contractului se micșorează cu 4 577 578,66 lei și pct.11.4 al contractului se expune în redacția următoare: Suma 
totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești şi constituie: 8 700 355,47 (opt milioane șapte 
sute mii trei sute cincizeci și cinci lei 47 bani) Inclusiv TVA.

2. Cantitatea bunurilor expusă în tabelul din Anexa nr.1 la contract se modifică prin micșorarea cantităților  cu 5 330 796 
buc per total.

X. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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  

mailto:BAP@tender.gov.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. 1 din 11.01.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Școala Primară 12 Anatol Popovici

Localitate Or. Chisinau

IDNO 1014620002147

Adresa Str. Petru Zadnipru, 2/4

Număr de telefon 069410874

Număr de fax 022339645

E-mail melisatanea@mail.ru

Adresa de internet https://chisinauedu.md

Persoana de contact Zaborțeva Dorina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică

Nr. procedurii 21015863

Data deschiderii ofertelor 26.12.2019

Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1575642807414

Data publicării în BAP

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  

Servicii DA

Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii alimentare 2020

Cod CPV 55500000-5

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Da 
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Sursa de finanțare Buget de stat DA

Buget CNAM 

Buget CNAS 

Surse externe 

Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului 26.12.2019

Operatorului economic cîștigător ÎSAP CANTINA ADOLESCENȚA

Date de contact ale  operatorului economic Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57 /079024043

Nr. contract de achiziție 1

Data contract de achiziție 03.01.2020

Valoarea contractului de achiziție 1 413 383, 40 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 31.12.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate

Micșorarea valorii contractului  DA

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Decizia Consiliului Municipal Chișinău 6/4

Valoarea modificărilor 16 283,40 MDL

Informații privind creșterea prețului 
în urma modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/
acordului-cadru]

Nu se aplică  

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru

Nu 

Da 

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și 
cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Servicii alimentare 2020 

Cl. 1-4

496*171*13,65= 1 157 738, 40

Meditație

65*171*23= 255 645, 00
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

   Conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău 6/4. Serviciile alimentare 2020 pentru autoritatea 
contractantă, au fost finanțate în proporție de 98%. Pe site achizitii.md a fost inițiată Licitația Publică 
nr.21015863 în proporție de 100%.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

   Insuficiența resurselor financiare pentru a fi încheiat și achitat contractul nr. 1 din 03.01.2020.

I. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a 
contestațiilor:

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  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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