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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 05.10.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sipoteni, r-nul Călărași
IDNO 1007601007907
Adresa com. Sipoteni, r-nul Călărași
Numărul de telefon/fax 024476238 ,024476725
Adresa de e-mail a autorității contractante infosipoteni@gmail.com
Pagina web oficială aautorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rața Vasile, 024476236 

Raţă Elena 024476238
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

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)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 32321100-0

Denumire lotul 1

Achiziţionarea 

şi instalarea echipa-
mentelor

,tehnicii de sonorizare 
şi lumini la Casa de Cul-
tură din com. Sipoteni 

r-nul Calaraşi.

bucata

Achiziţionarea 

şi instalarea echipamentelor

,tehnicii de sonorizare şi lumi-
ni la Casa de Cultură din com. 
Sipoteni 

r-nul Calaraşi.

Conform Caietului de sarcini.

1 494.442,00 lei
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2 39110000-6

Denumire lotul 2 

Achiziţionarea  şi instalarea 
scaunelor la Casa de Cultură 
din com. Sipoteni 

r-nul Calaraşi.

bucata

Achiziţionarea  şi instalarea 
scaunelor la Casa de Cultură din 
com. Sipoteni 

r-nul Calaraşi.

Conform Caietului de sarcini.

787 733,00 lei

Total loturi 2 282 175 ,00  lei
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

•	 Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut  preţ

Propunerea financiară

DUAE

Experienţa similară

Oferta

Alte informații:

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

07.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

•	 Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 19 din 06.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Adresa de internet ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1 45200000-9
Reabilitarea intrărilor sub-
teranei din bd. Iu.Gagarin 
8/1 (adiacent Calea Ferată)

1
Lucrări de construcție

2 210 916,66
Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X

2. Da □

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

Nu X

4. Da □
5. Scurtă descriere a criteriilor de selecție 6. Legea 131 privind achizițiile publice

Alte informații:

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

8. 

9. Tr. IV
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10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 11. Acord-cadru □

12. Sistem dinamic de achiziție □
13. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 

guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

14. (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu X

15. 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
16. 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. 20 din 06.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Adresa de internet ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1 45200000-9

Reabilitarea intrărilor 
subteranei din str. Ismail 
intersecție cu bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt

1
Lucrări de construcție

4 752 925,00

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X

2. Da □

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

Nu X

4. Da □
5. Scurtă descriere a criteriilor de selecție 6. Legea 131 privind achizițiile publice
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Alte informații:

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

8. 

9. Tr. IV

10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 11. Acord-cadru □

12. Sistem dinamic de achiziție □
13. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 

guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

14. (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu X

15. 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
16. 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  06.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale

IDNO 1004600030235

Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3

Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;

Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md

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

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

achizitiicnas@cnas.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 contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 72000000-6

Servicii de suport tehnic 
pentru platforma tehno-

logică pentru sistemul 
informaţional (hardware 

și software)

servicii

Servicii de suport și consultanţă pentru 
suportul tehnic al serverelor, pentru Sis-
teme Operaționale, Baze de Date și Sof-

tware de sistem a servere (Windows, Unix 
Solaris, MS SQL, Oracle). Servicii de suport 

și consultanţă pentru suportul tehnic al 
componentelor de virtualizare (inclusiv 

pe platforma MCloud) și pentru suportul 
tehnic echipamentului activ de reţea. 

Servicii de suport tehnic și consultanță 
pentru asigurarea integrității și interac-

țiunii a infrastructurii SI CNAS și MCloud, 
componente de securitate, echipamentu-
lui pentru asigurarea alimentării electrice: 
APC, Generator. Servicii de suport tehnic 
și consultanță pentru asigurarea integri-
tății și interacțiunii a infrastructurii Cen-

trului de Date de Bază, Centrul de date de 
Rezervă și MCloud, Asigurarea integrării 
și interacțiunii a infrastructurii și aplicații 

specializate SII CNAS și MCloud

1 666 666,67
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

	Nu

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 Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

Trimestrul IV anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate 	Licitație electronică, 3 runde

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

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

	Nu □

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

Cerință/criterii de evaluare:

- Îndeplinire obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale în con-
formitate cu prevederile legale.

- Capacitatea economică și financiară ofertantului 
– minimum 3 ani de experiența similară; Cifra de 
afaceri în activitatea similară în ultimii 3 ani mini-
mum 1 500 000,00 lei  pentru fiecare an

- Capacitatea tehnică și profesională - existenţa 
grupului de proiect calificat asigurat pentru înde-
plinirea serviciilor relevante, existența serviciului 

“Hot-Line”. 5/7, 8/24.
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  06.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale

IDNO 1004600030235

Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3

Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;

Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md

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

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

achizitiicnas@cnas.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 contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

(pentru fiecare lot în 
parte)

1.1. 72000000-5

Servicii de mentenanța 
corectivă pentru pro-
gramele aplicative ale 
SPAS (Pensii,Indem-
nizații, Statistici și ra-
poarte pentru pensii și 
indemnizații, interfețe 
externe și web-servi-
ce,contribuții, Registrul 
persoanelor asigurate, 
Registrul angajatorilor, 
e-Cerere pentru prelu-
crarea cererilor online, 
RSUD și modulul secu-
ritate) - mentenanță, fi-
xare și înlăturare erori/
defecte, consultanţă

servicii

Asigurarea funcționalității și a 
securității complexului de mij-
loace tehnice și de program, 
actualizarea versiunii sistemu-
lui informațional, întreținerea 
sistemului și resursei informa-
ționale, restabilirea funcționa-
lității sistemului informațional, 
în cazul apariției defecțiunilor, 
eliminarea/corectarea proble-
melor detectate în software - ul 
aplicativ prin modificarea com-
ponentelor software sau elabo-
rarea și aplicarea procedurilor 
automatizate de corectare

a datelor, asigurarea integrită-
ții datelor.

2500000,00



13

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

1.2. 72000000-5

Servicii de mentenanța 
adaptivă pentru pro-
gramele aplicative ale 
SPAS (Pensii, Indem-
nizații, Statistici și ra-
poarte pentru pensii și 
indemnizații, interfețe 
externe și web-service, 
contribuții, Registrul 
persoanelor asigurate, 
Registrul angajatorilor, 
e-Cerere pentru prelu-
crarea cererilor online, 
RSUD și modulul se-
curitate) - mentenan-
ță, fixare și înlăturare 
erori/defecte, consul-
tanţă. Integrarea sis-
temului informațional 
c platforme guverna-
mentale (MConnect, 
MCloud, MPass, MSign, 
MPay, MNotify, MLog, 
MPower, etc,)

servicii

Modificarea funcţionalităţilor 
ca urmare a modificărilor în 
legislaţia din domeniile respec-
tive, adăugarea funcţiilor noi, 
modificarea funcţionalităţilor 
legate de îmbunătăţirea

esenţială a funcţionării busi-
ness-proceselor interne, inte-
grarea sistemului informațio-
nal cu

platforme guvernamentale 
(MConnect, MCloud,

MPass, MSign, MPay, MNotify, 
MLog, MPower

etc). Folosirea mediului de ela-
borare Oracle

Developer Suite RDBMS Oracle, 
g) asigurarea

suportului metodologic și 
practic pentru

utilizatori și consultanța cu pri-
vire la întrebările

specifice ale software –lui apli-
cativ

4166666,67 

Valoare estimativă totală fără TVA lei MD 6 666 666,67
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

	Nu

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

	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

Trimestrul IV anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 	Licitație electronică, 3 runde
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

	Nu □
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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

Cerință/criterii de evaluare:

- Îndeplinire obligaţiilor de plată a impozite-
lor, taxelor și contribuţiilor de asigurări soci-
ale în conformitate cu prevederile legale.

- Capacitatea economică și financiară ofer-
tantului – minimum 3 ani de experiența 
similară; Cifra de afaceri în activitatea simi-
lară în ultimii 3 ani minimum 6 000 000,00 
lei  pentru fiecare an.

- Capacitatea tehnică și profesională - exis-
tenţa grupului de proiect calificat asigurat 
pentru îndeplinirea serviciilor relevante, 
existența serviciului “Hot-Line”. 5/7, 8/24.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  06.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
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)

1.1. 72000000-5

Servicii de mentenanța 
corectivă pentru softwa-
re-ul aplicativ aferent sis-
temului financiar (FMS) al 
CNAS pentru anul 2023

servicii

Asigurarea funcționalității și a securității 
complexului de mijloace tehnice și de pro-

gram; actualizarea versiunii sistemului infor-
mațional; întreținerea sistemului și resursei 
informaționale, restabilirea funcționalității 
sistemului informațional, în cazul apariției 

defecțiunilor; eliminarea/corectarea proble-
melor detectate în software - ul aplicativ prin 

modificarea componentelor software sau 
elaborarea și aplicarea procedurilor automa-
tizate de corectare a datelor; asigurarea inte-
grității datelor în proces de schimb de date 

cu sistemul informațional ,,Protecția Socială” 
(RDBMS Oracle), pentru consolidarea datelor 

privind veniturile și cheltuielile la bugetul 
asigurărilor sociale de stat (BASS) pe conturi-
le bugetare din sistemul financiar, asigurarea 

suportului metodologic și practic pentru 
utilizatori și consultanța cu privire la întrebă-

rile specifice ale software – lui aplicativ.

1 250 000,00
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1.2. 72000000-5

Servicii de mentenanța 
adaptivă pentru software-ul 
aplicativ aferent sistemului 

financiar (FMS) (crearea/
implementarea unor noi 

module funcționale și/sau 
modificarea modulelor exis-
tente, urmare modificării le-
gislaţie, îmbunătățirea esen-
țială a proceselor, integrarea  
sistemului informațional  cu 
platforme guvernamentale 
(MConnect, MCloud, MPass, 

MSign, MPay, MNotify, 
MLog, MPower, etc,  forme-

lor noi de raportare)

servicii

Modificarea funcţionalităţilor ca 
urmare a modificărilor în legislaţia 

din domeniile respective, adău-
garea funcţiilor noi, modificarea 

funcţionalităţilor legate de îmbună-
tăţirea esenţială a funcţionării busi-
ness-proceselor interne, integrarea  
sistemului informațional  cu plat-

forme guvernamentale (MConnect, 
MCloud, MPass, MSign, MPay, MNo-
tify, MLog, MPower,etc).  Folosirea 
mediului de elaborare 1C RDBMS 

MS SQL.

1 250 000,00

Valoare estimativă totală fără TVA lei MD 2 500 000,00

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

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

	Nu

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 Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

Trimestrul IV anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate 	Licitație electronică, 3 runde

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

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

	Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

 Cerință/criterii de evaluare:

- Îndeplinire obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale în con-
formitate cu prevederile legale.

- Capacitatea economică și financiară ofertantului 
– minimum 3 ani de experiența similară; Cifra de 
afaceri în activitatea similară în ultimii 3 ani mini-
mum 2 000 000,00 lei  pentru fiecare an

- Capacitatea tehnică și profesională - existenţa 
grupului de proiect calificat asigurat pentru înde-
plinirea serviciilor relevante.

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

Nr. __4____din__06.10.22__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament si Reabilitare pentru 
Copii de Virsta Frageda

IDNO 1007601001363
Adresa Mun. Chisinau str. Cosmescu, 51
Numărul de telefon/fax 022737022/022721538
Adresa de e-mail ale autorității contractante centruldeplasament@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tvetov Angela, contabil sef  022737022/cen-

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

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

centruldeplasament@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Medico-psiho-pedagogica si sociala

Informații despre obiectul achiziției: Diverse produse alimentare pentru I-jum. 2023

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Uni-
tatea 
de mă-
sură

Cantit. Specificarea tehnică 
deplină 
solicitată, Standarde de 
referinţă

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

1 15800000-6  File de pui cu fierbere rapidă kg 1200 Fără os, calitate superioara, 
congelare uscata, în ambalaj de 
1-kg. Se livreaza cu transport 
care necesită regim termic 
special. În baza HG 696 din 
04.08.2010, 1/săpt.

102000

2 15800000-6  Pulpe de pui cu fierbere rapidă kg 1000 Calitate superioara, congelare 
uscata, în ambalaj de 1-5kg. 
Se livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
În baza HG 696 din 04.08.2010, 
1/săpt.

46000

3 15800000-6 Carne de bovină tînără, fără oase 
(muschi)

kg 1000  cat. Super., refrigerata Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
În baza HG 696 din 04.08.2010, 
1/săpt.

140000
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4 15800000-6 Ouă de găină dietice, măşcate buc 18000    HG 1208 din 27.10.2008, 1/
săpt.

39600

5 15800000-6 Crenvusti -LACTA,  fierte kg 100 Produs din  carne  proaspata 
100%,  vita - porc

8500

6 15800000-6 Pește congelat-Trunchi kg 500 De la 1,0 kg fără cap şi co-
adă:-trunchi Merluciu.  Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
1/săpt.

32500

7 15800000-6 File de pește congelat kg 500 De la1,0 kg: Merluciu. Se livrea-
za cu transport care necesită 
regim termic special. 1/săpt.

35000

8 15800000-6 Unt taranesc din smintina dulce, 
nesarata cu continutul de  grăsimi 
animaliere 72,5% (fără adaosuri de 
grăsimi vegetale), amb. De 5-10 kg

kg 800  HG 611 din 05.07.2010  Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
1/săpt.

88000

9 15800000-6 Lapte 2,5%, 1L L 8000  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
Zilnic.

96000

10 15800000-6 Chefir 2,5%, 0,5L buc 900  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
3/săpt.

8100

11 15800000-6 Chefir cu bifidobacterii 2,5%, 0,5L 
(fara zahar)

buc 900  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
3/săpt.

8100

12 15800000-6 Desert de iaurt natural,pasteuri-
zat,1,5%, 0,5 l

buc 900  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
3/săpt.

9000

13 15800000-6 Brînză de vacă 5%  1,0-5,0 kg kg 600  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
1/săp.

39000

14 15800000-6 Smîntînă 15%, 200-250 gr. kg 250 HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
Zilnic.

16250

15 15800000-6 Brînză cu cheag tare 40-45%, (am-
balat in ceara)

kg 250  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
La cerere.

30000

16 15800000-6 Brînzică proaspata de vaci pentru 
copii, 10% ( de la 6 luni ),  0,050 kg

kg 101,4  HG 158 din 07.03.2019, Se 
livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
3/săpt.

18759

17 15800000-6 Produs acidolactic, 0,2 kg kg 468 Fabricat din lapte pasteurizat 
prin fermentarea acestuia cu 
ajutorul maielelor bacteriene 
pe baza de streptococi termo-
fili si lactobacililor acidofile si 
bifidobacterii, echivalent Mic-
uțil BIO. HG 158 din 07.03.2019, 
Se livreaza cu transport care 
necesită regim termic special. 
4/săpt.

28548

18 15800000-6 Făină de grîu, cal. superioară kg 500 HG.68 din 29.012009 2/luna 6000

19 15800000-6 Crupă de griş cal . superioara kg 200 Ambalat în pachet de 1kg, fără 
impurități.,  Calitate superioara 
HG.68 din 29.012009  2/lună

3200

20 15800000-6 Fulgi de ovăz,  amb.-1 kg kg 200  TY Y 15.6-00952737-005-2001, 
HG.520 din 22.06.2010   2/lună

4400
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21 15800000-6 Crupe de orz mărunţit kg 150 Fără impurități GOST 5784-60, 
HG.520 din 22.06.2010  2/lună

1575

22 15800000-6 Crupe de arpacas bob intreg-1kg kg 60 Fără impurități GOST 5784-60, 
HG.520 din 22.06.2010  2/lună

630

23 15800000-6 Crupe de mei șlefuite bob intregral 
suprioara

kg 150 Fără impurități  MD-2001, 
HG.520 din 22.06.2010  2/lună

2850

24 15800000-6 Crupe de porumb –cal superioara-1 
kg

kg 150 Fără impurități GOST 6002-69, 
HG.520 din 22.06.2010  2/lună

2100

25 15800000-6 Orez rotund întreg slefuit cal  supe-
rioara

kg 500 Fără impurități HG. 291 din 
22.04.2014  2/lună

14000

26 15800000-6 Hrișcă calitate superioara kg 150 Fără impurități GOST 5550-74, 
HG.520 din 22.06.2010  2/lună

7200

27 15800000-6 Fasole albe zaharoase kg 100 De calitate, fără dăunători, HG 
205 din 11.03.2009, 1/luna

2600

28 15800000-6 Mazăre întreagă slefuită kg 100 De calitate , fără dăunători, HG 
205 din 11.03.2009 1/luna

1200

29 15800000-6 Seminte  de floarea sorelui kg 5 1/ lună 150

30 15800000-6 Semințe de susan kg 3 1/ lună 240

31 15800000-6 Miez de nuci kg 5 Ambalat-1kg fara gust si miros 
strain

725

32 15800000-6 Pîine din făină de grîu c/s, fortificată 
cu Acid Folic, Fe+, 0,43kg

kg 3000 H.G 775 din 03.07.2007  Se 
livrează cu transport specializat 
pentru produsele de panifi-
caţie. Zilnic

36000

33 15800000-6 Pîine din făină de grîu şi făină de 
secară-24%,  semialbă 0,5kg

kg 1000 H.G 775 din 03.07.2007  Se 
livrează cu transport specializat 
pentru produsele de panifi-
caţie. Zilnic

12000

34 15800000-6 Tăiţei   cu ouă,  din sorturi tari de 
grîu (ambalaj 0,4 kg)

kg 150 Calit. Superioara. GOST 875-92, 
HG.775 din 03.07.2007  1/lună

6000

35 15800000-6 Cartofi kg 7000 Întregi, curaţi, neatacaţi de 
vătămători. H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

59500

36 15800000-6 Ceapă kg 800 Uscată fără colte, curată, neata-
cată de vătămători, fără lovituri 
și deteriorări, H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

7200

37 15800000-6 Morcov kg 800 Întreg, sănătos, fără dăunători, 
neramificat lipsiţi de rădăcini 
secundare. H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

7200

38 15800000-6 Varză proaspătă kg 800  Întreagă, curată, sănătoasă, ne-
crăpată, fără orice fel de materii 
străine vizibile, fără lovituri. 
H.G. nr.929 din 31.12.2009, 1/
săpt.

8000

39 15800000-6 Sfeclă kg 600  Întreagă, curată, sănătoasă, 
fără dăunători. H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

5400

40 15800000-6 Pătrungel kg 60 Cu aspect proaspăt, fără 
dăunători, 1/săpt.

3600

41 15800000-6 Conopidă kg 100  Întreagă, curată, sănătoasă, ne-
crăpată, fără orice fel de materii 
străine vizibile, fără lovituri. 
H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/
săpt.

3000

42 15800000-6 Brocoli kg 100  Întreag, curat, fără lovituri 
și deteriorări. H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

4500

43 15800000-6 Usturoi kg 60 Uscat fara colte, autohton 
H.G.nr. 929 din31.11.2009, 1/
sapt.

2700
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44 15800000-6 Telina radacini kg 40 Fără deteriorări cauzate de boli, 
H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/
săpt.

1000

45 15800000-6 Pastari verzi congelate kg 60 Ambalat-0,4g congelare  rapida 2400

46
15800000-6 Mazare congelata bob kg 50 Ambalat-0,4g congelatre ra-

pida
2500

47

15800000-6 Mere kg 2000 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători, fără lovituri şi 
deteriorări.  H.G. nr.929 din 
31.11.2009, 1/săpt.

18000

48

15800000-6 Lămîie kg 150 În lăzi, fără vătămători, fără 
lovituri şi deteriorări.  H.G. 
nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.

4500

49

15800000-6 Banane kg 300 În lăzi, fără vătămători, fără 
lovituri şi deteriorări.  H.G. 
nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.

8400

50

15800000-6 Kiwi kg 100 În lăzi, fără vătămători, fără 
lovituri şi deteriorări.  H.G. 
nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.

3400

51

15800000-6 Portocale kg 200 În lăzi, fără vătămători, fără 
lovituri şi deteriorări.  H.G. 
nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.

5600

52

15800000-6 Mandarine kg 200 În lăzi, fără vătămători, fără 
lovituri şi deteriorări.  H.G. 
nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.

6000

53
15800000-6 Ananas prospat kg 100 In lazi, fara lovituri si deteriora-

ri, H.G. nr. 929 din 31.11.2009
4200

54
15800000-6 Curma kg 100 In lazi, fara lovituri si deteriora-

ri, H.G. nr. 929 din 31.11.2009
3800

55 15800000-6 Cireșe kg 100 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători.  H.G. nr.929 din 

31.12.2009, 1/săpt. 2500

56

15800000-6 Visine kg 100 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători.  H.G. nr.929 din 

31.12.2009, 1/săpt. 2800

57

15800000-6 Capsuna kg 100 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători, fără lovituri şi 

deteriorări.  H.G. nr.929 din 
31.12.2009, 1/săpt. 4500

58

15800000-6 Caise kg 300 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători, fără lovituri şi 

deteriorări.  H.G. nr.929 din 
31.12.2009, 1/săpt. 8400

59

15800000-6 Castravete pr kg 300 În lăzi, proaspeți, neatacați 
de vătămători, fără lovituri şi 
deteriorări.  H.G. nr.929 din 

31.12.2009, 1/săpt. 7200

60

15800000-6 Rosii pr kg 350 În lăzi, curate, neatacate de 
vătămători, fără lovituri şi 

deteriorări.  H.G. nr.929 din 
31.12.2009, 1/săpt. 7700

61
15800000-6 Dovlecei kg 300 Fără lovituri şi deteriorări. H.G. 

nr.929 din 31.12.2009, 1/săpt. 5400

62

15800000-6 Fructe uscate  (prună) kg 60 Fără fum și impurități. GOST 
28501-90, HG 1523 din 
29.12.2007,  1/ lună

2940

63
15800000-6 Fructe uscate  (măr) kg 60 Fără fum și impurități. HG 1523 

din 29.12.2007,  1/ lună
2040

64
15800000-6 Stafide calitate superioara kg 60 Fără impurități. HG 1523 din 

29.12.2007,  1/ lună
5100
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65

15800000-6 Bomboane glazurate cu glazuri 
de ciocolată ( Do-Re-Mi; Meteorit; 
Pasarea Maiastra, Pruna in ciocolata, 
Caise in ciocolata)

kg 80 HG. 204 din 11.03.2009 14400

66
15800000-6 Biscuiti glutinosi cu cantitati micsor-

ate de zahar si grasimi vegetale
kg 150 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 8700

67 15800000-6 Biscuiți din faina porumb kg 130 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 3900

68 15800000-6 Biscuiți cu ceriale kg 100 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 6000

69 15800000-6 Biscuiti cu tarita kg 100 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 6000

70 15800000-6 Biscuiti cu pomusoare kg 100 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 6000

71 15800000-6 Sticx cu susan kg 100 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 8000

72

15800000-6 Covrigi uscați din boabe dispersate 
de grîu încolțit cu susan, ambalaj 
vrag 3 kg

kg 78 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 2184

73
15800000-6 Covrigi mici cu  mac, ambalaj vrag 

3 kg
kg 60 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 1260

74 15800000-6 Covrigi mici cu graham 3 kg kg 99 HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt. 2772

75

15800000-6 Suc din fructe limpezit, t/pac-1l kg 200  în asortiment (mere,struguri, 
caise, persici, ş.a.)  - 1 l; HG 1111 
din 06.12.2010,  1/lună

2400

76

15800000-6 Nectar din fructe cu miez, t/pac-1l kg 400  în asortiment ( mere-caise, 
mere-morcov, măr-persic, caise, 
persic ş.a.) -1 l;  HG 1111 din 
06.12.2010,  1/lună

4800

77

15800000-6 Suc pentru copii  pînă la 1,5 ani kg 100 în asortiment  0,175 l; GOST 
15849-89,  HG 1111 din 
06.12.2010, 1/lună 

4800

78
15800000-6 Piure pentru copii pînă la 1,5 ani din 

fructe, legume, frișcă
kg 80 în asortiment,  0,180l, HG 216 

din 27.02.2008 1/lună
5120

79
15800000-6 Magiun de mere kg 60 HG 216 din 27.02.2008, GOST 

6929-88, 1/lună
1320

80
15800000-6 Gem de caise kg 60  HG 216 din 27.02.2008, GOST 

7009-88, 1/lună
2700

81
15800000-6 Gem de prune kg 60  HG 216 din 27.02.2008, GOST 

7009-88, 1/lună
2520

82
15800000-6 Dulciaţă de coacăză neagră kg 30 HG 216 din 27.02.2008, GOST 

7061-88, 1/lună
1800

83
15800000-6 Dulciaţă de gutui kg 20  HG 216 din 27.02.2008, GOST 

7061-88, 1/lună
1000

84
15800000-6  Dulciata de zmeura kg 30  HG 216 din 27.02.2008, 

GOST7061-881/luna
1950

85 15800000-6 Peltea din fructe- măr 250 gr. kg 100 1/lună 4200

86
15800000-6 Porumb dulce conservat, in cutie 

425 gr.
kg 51   GOST 15877, HG.520 din 

22.06.2010, 1/lună
1428

87 15800000-6 Castraveţi conservaţi, 680 gr. kg 149,6   GOST-20144-74, 1/lună 4040

88
15800000-6 Tomate în suc propriu, 680 gr. kg 197,2 GOST-7231-90, HG.520 din 

22.06.2010, 1/lună
4141

89 15800000-6 Mazăre verde  conservată,420 gr.  kg 58,8  GOST 15842, 1/lună 1764

90
15800000-6 Pastă de roşii 25%, în borcane 0,314 

kg  
kg 78,5  SM 2472004, 1/lună 4396

91
15800000-6 Ulei de floarea soarelui rafinat, de-

odorat,  bidon 5 litri (4,6 kg)
kg 368 HG. 434 din 27.05.2010,  PT MD 

67-05691233-001; 1/lună 
11040

92
15800000-6 Frunze de dafin kg 1 Uscate, curate, fără mucegai,  

1/lună
180

93 15800000-6 Mivina cu gust de legume(0,1gr) buc 150 Ambalat-0,1, 1/ luna 1020

94 15800000-6 Bors acru praf  (0,02gr) buc 150 Ambalat-0,02, 1/ luna 1020

95
15800000-6 Drojdii presate pentru panif., 50gr. kg 15 GOST 171-81, HG.520 din 

22.06.2010, 1/săpt.
1350
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96 15800000-6 Amidon de cartofi kg 15 ambalaj 0,5 kg, 1/lună 870

97 15800000-6 Bicarbonat de sodiu kg 30 1/lună 900

98 15800000-6 Oţet de masă 6% L 80 1/lună 720

99
15800000-6 Cacao kg 6 Calitate superioară, ambalaj 

100-500gr. GOST 171-81 1/lună
720

100
15800000-6 Miere de albina kg 20 Proaspata, 100% naturala 0,5-

1,0kg
3600

101 15800000-6 Scortisoara  macinata kg 1 Ambalat-0,002g, 1/lună 140

102
15800000-6 Ceai  negru frunze măşcate, am-

bal.100 gr.
kg 30  GOST 1937-90, HG.206 din 

11.03.2009, 1/lună
3600

103 15800000-6 Sare iodată kg 250 GOST 13830-97, 1/lună 2250

104 15800000-6 Zahăr-tos kg 600 HG.774 din 03.07.2007, 1/lună 12600

105

15800000-6 Formula lactată adaptată hipo-
alergică pentru alimentația 
copiilor 0-6 luni

kg 35  cu proteina parțial hidroliza-
tă, cu probiotice, îmbogățită 
cu vitamine (A,B,C,D3, E, PP,) 
și minerale (Ca, Mg, Na, P, 
Fe,Cu,Iod,Zn), nucleotide, tau-
rină, L-carnitin, lecitin.

9100

106

15800000-6 Formula lactată adaptată hipo-
alergică pentru alimentația 
copiilor 6-12 luni 

kg 35 cu proteina parțial hidrolizată, 
cu prebiotice, îmbogățită cu 
vitamine (A,B,C,D3,E,PP) și mi-
nerale (Ca,Mg,Na,P, Fe,Cu,Iod, 
Zn).

9100

107

15800000-6 Formula lactată adaptată cu 
prebiotici pentru alimentarea 
copiilor  de la 0-12 luni:

kg 250 Formula lactată adaptată, cu 
cantitatea redusă de proteină, 
cu prebiotice GOS -90% și FOS 
-10% (cantitatea de prebiotice 
să nu depășască 0,8 la 100 
ml), imbogățită cu vitamine 
(A,B,C,D3,E, PP, acid folic, bioti-
nă), minerale (Ca, Mg, Na, P, Fe, 
Cu, Iod, Zn), taurină, L-carnitin, 
nucleotide.

32500

108

15800000-6 Formule curative  p/u alimentația 
copiilor cu greutate mică sau 
foarte mică la nastere

kg 15 Formule curative  p/u alimen-
tația copiilor cu greutate mică 
sau foarte mică la nastere

2250

109

15800000-6 Formule curative p/u alimentația 
copiilor cu reflux gastroesofagial

kg 10 Formule curative p/u alimen-
tația copiilor cu reflux gastroe-
sofagial

1500

110

15800000-6 Formula de început si continuarie 
fără lactoză pe bază de soie izolat 
de proteine 0-12 luni

kg 10 Formula de început si continu-
arie fără lactoză pe bază de soie 
izolat de proteine 0-12 luni

1500

111

15800000-6 Terci de hrișcă fără lapte pentru 
alimetaţia copiilor de la 4 luni

kg 10 îmbogăţit cu vitamine, 
minerale fără adaos de 
conservanţi, coloranţi.

1200

112

15800000-6 Terci de ovăs fără lapte pentru 
alimetaţia copiilor de 4 luni

kg 10 îmbogăţit cu vitamine, 
minerale fără adaos de 
conservanţi, coloranţi.

1200

113

15800000-6 Terci porumb  fara lapte pentru 
alimentatia capiilor de 4 luni

kg 10 îmbogăţit cu vitamine, 
minerale fără adaos de 
conservanţi, coloranţi.

1200

114

15800000-6 Terci de orez  fara lapte pentru 
laimentatia copiilor de 4 luni

kg 10 îmbogăţit cu vitamine, 
minerale fără adaos de 
conservanţi, coloranţi.

1200

Valoarea estimative totala 1264062,00
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

(Repetat)
Nr. 7 din 06 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Institutul de Fitotehnie,,Porumbeni,
IDNO 1011600004805
Adresa r-n.Criuleni,s.Pașcani
Numărul de telefon/fax 022-24-55-71
Adresa de e-mail a autorității contractante ifporumbeni@rambler.ru
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mistreț Andrei-069158711
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

ifporumbeni@rambler.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)

Instituție Publică

Activitate Științifică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)
1 Denumire lotul 1

03111000-2 Semințe de porumb 
F1-În știuleți

Kg

264820

Porumbeni-310-22348kg

Porumbeni458-126323kg

Porumbeni-461-116149kg

1315000

2 Denumire lotul 2

03111000-2 Forme parentale de 
rorumb

Kg

4708
LC10/21 x LC87/21

118000

Valoarea estimată totală 1433000

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

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

Nu x

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

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 

(listă suplimentară 19)            

     Din 16.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂ-
NĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

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

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, 
direct, total și gratuit la documentația de 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 men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesi-
tăților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 
2022 (listă suplimentară 19)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumi-
re Lot

Unita-
tea de 

măsură

Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autorita-
tea contractantă

Valoarea 
estimativă Beneficiar

1
Foto-
metru  
de bi-

ochimie 
clinică

bucată 1

Fotometru  de biochimie clinică pentru determinări cu punct final și cinetice  anali-
zelor de biochimie cu  un termostat incorporat. 
Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 și 600 (sau 650) nm 
Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecție 
Termostat uscat: cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm 
Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând inclusiv grafice 
Capacitatea de prelucrare: citește, calculează şi imprimă rezultatele în 3 sec./tub. 
Analizorul lucrează în sistem deschis: poate fi programată orice analiză cu orice 
reactivi, care se pot citi la lungimile de undă menționate (sau apropiate de aceștia).

54000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

2

Fotome-
tru imu-
nologic

bucată

1

Cititor de microplăci pentru cercetări imunologice. 
Tip sistem: Sistem deschis 
Lungimi de undă: de la 300 până la 750 nm 
Centrul acuratețea lungimii de undă: +/- 2   
Sensibilitate: ≤0.1 fluor/µm² 
Acuratețe: 2%
Precizie: ≤ 0.3 % 
Linearitatea: +/- 2%
Capacitatea de încărcare: de la 3 strupuri de 8/12  godeuri 
Timpul de măsurare: ≤ 5 sec 
Sursa de lumină: halogen/xenon 
Memorie internă. Interfață PC . Imprimantă.  
Alimentarea - Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz 

54000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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3

Micro-
scop 

binocu-
lar LED

bucată 3

Microscop binocular LED pentru cercetări hematologice 
și clinice
Cap binocular rotativ
Interval de mărire: 40x–1000x
Lumina LED de 3W cu un colector
Reglare luminozitate; o sursa de curent alternativ.
Obiective acromate 4x, 10x, 40xs,   100xs(ulei)
Oculare WF10x/18mm (2 buc)
Condensator Abbe N.A. 1.25 cu diafragma iris si suport filtru
Filtre: albastru, verde, galben
Siguranța 
Cablu de alimentare

24000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

4

Frigider 
de labo-

rator bucată 2

Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea  rea-
genților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru 
păstrarea regenților și probelor biologice.
Caracteristici principale:

- capacitate 500 L ±100L,
- sistem cu temperaturi ajustabile  între 2°C si 8°C. 
- rafturi reglabile;
- prevăzut cu cel puțin 5 rafturi;
- interior din oțel inoxidabil;
- închidere automată a ușii;
- ușa de sticlă;
- alarmă de temperatură ridicată / scăzută;

Se acceptă dispositive medicale sau echipamente electrice. 
Pentru dispositive medicale declarație cu privire la înregis-
trare sau dovada înregistrării. 
Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de 
conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM
Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozi-
tivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru 
stocarea şi păstrarea reagenților .

130000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

5

Frigider 
de labo-

rator bucată 2

Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea  regenților și biospe-
cimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea regenților și probelor 
biologice.
Caracteristici principale:
- capacitate în interval la 300-360 L
- sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C si 8°C cu display 
vizual de temperatură pe exteriorul frigiderului (obligator). Însoțit de cer-
tificate metrologic sau certificate de la producător referitor la metrologia 
termometrului încorporat; 
- rafturi reglabile;
- prevăzut cu cel puțin 5 rafturi;
- interior din oțel inoxidabil (opțional, se va da prioritate);
- închidere automată a ușii (opțional, se va da prioritate);
- dotat cu rotile la baza frigiderului (obligator);
- sistem de răcire intern ”no frost” (obligator)
- congelator încorporat (sau asociat) cu volum în interval 15-30 L
- lacăt cu cheie încorporat în ușa frigiderului 
Certificat de la producător referitor la conformitatea frigiderului. Certificat 
de Control Metrologic cu tichetul de control. Se acceptă dispositive medi-
cale sau echipamente electrice. 
Pentru dispositive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada 
înregistrării. 
Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de conformitate 
CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM
Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ 
echipamentul electric este destinat pentru stocarea şi păstrarea re-
agenților .

40000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă
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6

Centri-
fugă de 
labora-

tor
bucată 2

Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor 
biologice de sânge.
Detalii tehnice:

- viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/
min.;

- blocarea capacului in timpul funcționării;
- senzor de dezechilibru;
- deblocarea automată;
- alarma sonora după oprirea rotorului;
- funcționarea silențioasa;
- intervalul de temp. mediului permise  (de la +10   

până la +40 );
- alimentarea de  la  rețea  ( 220 V );
- rotor pentru 24 de adaptoare;
- volumul maxim al eprubetelor utilizate ( 12 ml) 

42000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

7

Centri-
fugă de 
labora-

tor
bucată 2

Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor 
biologice.
Detalii tehnice:

- viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.;
- rotor pentru 16 poziții de eprubete;
- blocarea capacului in timpul funcționării;
- senzor de dezechilibru;
- deblocarea automată;
- alarma sonora după oprirea rotorului;
- funcționarea silențioasa;
- alimentarea de  la  rețea  ( 220 V );
- volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) 

Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic 
cu tichet de control pe corpul extern al centrifugii.

45000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă

8

Anali-
zator 

automat 
pentru 
inves-
tigații 

de labo-
rator al 

sistemu-
lui de 

hemos-
tază

bucată 1

Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis 
sau deschis cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza 
de lucru de la 50 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, 
sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas 
de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de 
protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de 
citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezen-
ței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de 
măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul 
optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certi-
ficat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, 
compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate 
aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. 
Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor 
barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posi-
bilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea con-
trolului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă 
programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei 
după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ 
și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de anali-
zare: cloting cu detecție optică sau optomecanic, immunotur-
bidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea con-
sumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată 
și instructaj de către serviciul ingineresc al angentului economic 
cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute 
pe perioada uzurei analizatorului deserviri inginerești gratuite din 
partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 
luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în 
limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mente-
nanțe în limba de stat.

100000

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă
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9

Sistem 
auto-

mat de 
detec-

ție a 
bacte-
riilor și 
fungi-
lor din 

sânge și 
lichide 

biologi-
ce

bucată 1

Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor 
din sânge și lichide biologice
Descriere Sistem de detecție microbiană auto-
mat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze 
continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile ae-
robe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de 
bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie. 
Capacitate de încărcare, investigații  minim 
120 flacoane
Tipul de probe  sânge / lichide biologice con-
siderate în mod normal sterile
Metoda de detecție  colorimetrică / fluo-
rescentă
Panoul de comandă cu ecran tactil  da
Emisia de sunet  maxim 60 dB
USB  da
tastatura externă  da
imprimanta externă  da
cititor coduri de bare extern  da
UPS (potrivit pentru sistem)  da
Cerințe de alimentare cu energie electrică  
220/240 Volts (50-60 HZ)
  Cablu cu fișă type F (Schuko)
Domeniul temperaturii de funcționare:  10ºC - 
30ºC
Domeniul umidității de funcționare:  umidi-
tate relativa intre 10% - 90% fără condens
Consumabile “Flacoane din policarbonat / sticlă
cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pen-
tru microorganisme
Volum probă inoculat: până la 10 ml” Flacoane pen-
tru incubare aerobă, simple - 400 buc.
  Flacoane pentru incubare anaerobă, 
simple - 100 buc.
  Flacoane pentru incubare aerobă, cu 
neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) 
- 800 buc.
  Flacoane pentru incubare anaerobă, 
cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibio-
tice) - 100 buc.
 flacoane, marcate CE   da
Soft specializat  “Softul permite vizualizarea 
curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată 
perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare 
pe flacon (dacă este nevoie).
Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și 
toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data 
introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, 
starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate 
flacoanele).”
Manual de utilizare  în limba de stat
Manual de service  în limba engleză
Termen de garanție  minim 24 luni

482500

IMSP In-
stitutul de 
Medicină 
Urgentă
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10

Defi-
brilator 
extern, 
manual 
(carac-
teristici 
medii)

bucată 2

Defibrilator extern, manual (caracteristici medii)  
 
Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalu-
lui specializat cu caracteristici de bază  
Parametrul   Specificația 
Defibrilator  Selectarea energiei  “adult 50-360 
bifazic; 
2-20 pediatric/nou-născut”
 Controlul padelelor Selectarea energiei da
  Încărcare energiei da
  Descărcarea energiei da
 Forma de undă la ieșire  bifazic
 Sincronizator  da
Regim de operare Defibrilare manuală  da
 Defibrilare Automată ( AED)  da
Display Mărimea display  ≥ 6 inch
 TFT LCD color, LED  da
 Rezoluția  640 x 480 pix.
 Afișarea derivațiilor bipolare  I, II, III
 Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor 
 da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Afișarea saturației SpO2  da
 Alarme ale ritmului cardiac  da
 Frecvența de lucru  0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi 
 da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Protecție în potriva șocurilor de defibrilare  
≥ 360 J
 Mesaje de alarmă  HR, Asistola, VF, VT
Modul SpO2 Modul SpO2  da
 Rata SpO2  1 - 100%
 Precizia  70 - 100%, ± 2%
 Rata pulsului  30-300 bpm
 Mesaje de alarmă  da
Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei  12.5. 25, 
50  mm/sec
 Imprimantă termică încorporată  da
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  forma undei descărcate da
 Funcția sumară  da
Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei 
de memorie  da
 Informația stocată  ECG, șoc, vocele din anturaj
 Capacitatea de stocare  ≥ 3 ore
Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz  
da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
 Timp de lucru de la baterie  ≥ 3 ore ECG conti-
nuu sau min. 150 descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii   < 9 kg
Accesorii   
Padele Adult, reutilizabile  1 set.
 “Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare 
pediatrice)”  1 set.
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utili-
zare, cu termenul de  valabilitate 2 ani la momentul livrării  
2 set.
Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1 buc.
Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de  valabili-
tate 2 ani la momentul livrării  50 buc.
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  1 buc.
Hârtie termică   5 buc.
Gel de contat   250 ml

160000

IMSP In-
stitutul de 
Cardiolo-

gie
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11

Centri-
fugă, de 

laborator 
(8-12 

tuburi), 
pentru 
singe

bucată 1

Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe   
Cod 150910  
Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  
centrifuga sîngele.  
Parametrul  Specificația 
Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă 
 Maximală, rpm ≥ 6000 
 Setări setarea vitezei 
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml 
 Numărul de tuburi 8-12 tuburi 
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min 
 Incrementarea ≤1 min 
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da 
Indicatori  Indicarori vizual și acustic da 
 Debalansare da 
 Pornire/oprire da 
 Capac deschis  da 
Display Digital da 
Nivelul de zgomot ≤70 dB da 
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea 
procedurii de verificare periodica, conform normelor si 
standartelor in viguare   da

16 600

IMSP Ma-
ternitatea 

Municipală 
nr. 2

12

Termo-
metru 
digital

bucată 5

Termometru digital  
Cod 260610 
Parametrul Specificația 
Descriere Termometru electronic pentru măsurarea 
temperaturii corpului uman 
Afișaj  alfanumeric
Diapazon de măsurare  34-42 grad C
Eroarea  0.1 grade C
Timp de măsurare  < 60 s
Control  on/off deconectare automată
“Alarme/
indicatori” Vizuală temperatura finală
  baterie descărcată
  pornire/oprire
 Acustică temperatura finală ferbă
Posibilitatea de dezinfectare  da
Rezistent la pătrunderea apei  da

290 ANP

13

Termo-
metru 

digital cu 
infraroșu

bucată 10

Termometru digital cu infrarosu  
Cod 260620 
Parametrul Specificația 
Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii 
corpului uman, camerei si alte 
Afișaj  alfanumeric
  LED / LCD
Tip pacient  nou-născut, pediatric, adult
Regim de măsurare  temperatura urechii (tim-
panic)
  temperatura frunții (temporala)
Diapazon de măsurare  34.0 - 43.0 °C
Rezoluția de măsurare  0.1 °C
Eroarea  ≤ ± 0.2 °C
Timp de măsurare  ≤ 5 s
Control  on/off, deconectare automată
Alarme/indicatori Vizuală alerta febră
  temperatura finală
  baterie descărcată
  pornire/oprire
 Acustică temperatura finală
Alimentare Baterie inclusa

9580 ANP
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14

Higro-
metru / 
Psihro-
metru 
15-40C

bucată 30

Higrometru / Psihrometru 15-40C 
Cod 260640
Parametrul Specificația
Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și 
temperaturii aerului din încăpere
Lichid termometric excepție mercur
Rezoluție ± 0.2 C
Fixare pe perete da
Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed)
Carcasa Plastic
Scară de temperatură da (Celsius)
Diapazonul măsurării “Temperatura + 15...+ 40 C
Umiditatea 40…90 %

7020 ANP

15 Tensio-
metru 
Adult cu 
fonoen-
doscop 

Cod 
260710

bucată 10

Tensiometru Adult cu fonoendoscop 
Cod 260710
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru 
măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Ko-
rodcov
Tip pacient adult
Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Fonoendoscop da

1600 ANP

16 Tensio-
metru 
elec-
tronic 
automat 
Adult 

Cod 
260760

bucată 5

Tensiometru electronic automat Adult 

Cod 260760

Parametrul Specificația

Descriere Tensiometru electronic automat destinat 
măsurării tensiunii arteriale neinvazive

Tip portabil, pacient adult

Caracteristici tehnice pompă electrica integrată 

 manșetă integrală din cauciuc

 tonometrul și manșeta separate

 tub aer din cauciuc

Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg

 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg

“Precizia valorilor 

afișate” sistolic ± 3 mmHg

 diastolic ± 3 mmHg

Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet

Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări

Alarma sonora

Alimentare  baterii alcaline, +  220V

Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc

5370

ANP
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17 Tensio-
metru 
elec-
tronic 
automat 
de triaj 
Adul

Cod 
260780

bucată 2

Tensiometru electronic automat de triaj Adult 
Cod 260780
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic automat destinat 
măsurării tensiunii arteriale neinvazive
Tip portabil, pacient adult
Caracteristici tehnice- pompă electrica integrată 
 manșetă integrală din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) 
Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), 
AFIB etc.
Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări
Alarma sonora
Alimentare  baterii alcaline, +  220V
Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc

3048

ANP

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale; capacita-
tea economică și financiară; capacitatea tehnică și/
sau profesională;  standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.2 din 03.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Muzeul Național de Artă al Moldovei

IDNO 1003600069289

Adresa MD. mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.115

Numărul de telefon + 373/ 022241379,

Adresa de e-mail ale autorității contractante artmuseum_md@yahoo.com

Adresa de internet ale autorității contractante www.mnam.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Drușca Ionela, 

(022)241379, 078591519,

resurse.umane.mnam@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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

mtender.gov.md; mtender.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 din sfera științei și inovării, respon-
sabilă de elaborarea programelor și proiectelor știin-
țifice și culturale proprii în corespundere cu strategia 
culturală și științifică promovată de Ministerul Culturii.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea  lucrărilor Cantitate Unitate de 

măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

Lotul 1. Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Națio-
nal de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115 (responsabil tehnic).

1.1 71247000-
1

Servicii de supraveghere 
tehnică a lucrărilor de resta-
urare a blocurilor B, B1 și V1 a 
edificiului Muzeului Național 
de Artă al Moldovei, de pe 
str. 31 august 1989, nr.115.

1 Proiect 1 309 000,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 1 309 000,00

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

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

Nu 

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

Nu

mailto:artmuseum_md@yahoo.com
http://www.mnam.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta se va elabora ținând cont de prevede-
rile caietului de sarcini.

Pentru constatarea datelor de calificare în 
cadrul procedurii de achiziție publică, ope-
ratorii economici vor prezenta documentele 
solicitate de autoritate în documentația de 
atribuire.

Criteriile de calificare și selecție aplicate de 
autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activită-
ții profesionale;

c) capacitatea economică și financiară;

d) capacitatea tehnică și / sau profesio-
nală;

e) standarde de asigurare a calității.
Alte informații:

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

24.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

---

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

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

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 din 04.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziul Cucuruzeni
IDNO 1012620011295
Adresa s.Cucuruzeni,r.Orhei
Numărul de telefon/fax 069129254
Adresa de e-mail ale autorității contractante ludmilazatic@mail.ru 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zatic Ludmila,069129254,

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

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

ludmilazatic@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție Publică la autogestiune

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-
9

Reparatia capitală 
a Gimnaziului Cu-

curuzeni r-nul. Orhei
1buc.

Reparatia capitală a 
acoperișului și a fasa-
dei a Gimnaziului Cu-
curuzeni r-nul. Orhei

1 832 572,15 lei

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

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

Nu v

Da □

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

Nu v

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut preț

mailto:ludmilazatic@mail.ru
mailto:ludmilazatic@mail.ru
mailto:ludmilazatic@mail.ru
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II. Alte informații:

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

Trimestru IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate 
națională responsabilă de acordarea asistenţei me-
dicale de urgenţă.

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 Produse petroliere – 2022 (2)

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1659003808179 / 
21060768
Data pub-
licării 28 iul 2022, 13:27

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659003808179?tab=contract-notice 

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

Nr. oferte primite

Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1 (unu)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din __.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS «LUKOIL-Moldova» SRL 
IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chișinău, str.Columna, 92

Telefon/fax:   (022) 22-08-28 / 21-12-25 / 068-301-050

E – mail:   dumitru.simonov@lukoil.md  / alexandru.olaru@
lukoil.md 

Web site:  www.lukoil.md 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659003808179
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659003808179?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659003808179?tab=contract-notice
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
http://www.lukoil.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau al-
tele)

Da □     Nu □

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

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumirea Parametrii U/M Cant Nr. / data contractului Suma, incl.TVA

1 1.Benzina Premium COR 95 Cifra octanică research, COR-96,5. Aspect limpede și 
transparent

lit

2 
500

584 / 
23.08.2022 1 190 975,00 

2 2.Motorina Euro EN-590

*Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai 
metalelor și fosforului. *Cifra cetanică: 51,2. *Punct de 
inflamabilitate în vas închis: 58°C. *Densitatea la 50°C: 
834,8 kg/m³. *Viscozitate la 40°C: 2,951mm2/s.

40 
000

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; 
(022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / www.ansc.
md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea 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 24.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Proprietății Publice
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1006601001090
Adresa Piața Marii Adunări Naționale,1
Număr de telefon/fax 022-22-23-15
E-mail -
Adresa de internet marina.volcovschi@app.gov.md
Persoana de contact www.app.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 o 
altă formă de achiziție comună)

Volcovschi Marina, consultant principal Serviciul con-
trol managerial intern

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri fără publicarea anunțului de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform pct.6 din Dispoziția nr.30 din 13.07.2022 a 
Comisiei pentru Situației Excepționale a Republicii 
Moldova, prin utilizarea procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform 
prevederilor art.56 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile 
publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de audit financiar și juridic al dato-
riei S.A. ”Moldovagaz” către SAP ”Gazprom” și S.R.L. ”Facto-
ring Finance” pentru livrări de gaze consumatorilor Republi-
cii Moldova de pe malul drept al râului Nistru

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

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

 
 
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 din 10 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Wikborg Rein Advokatfirma” A.S. împreună cu 
”Forensic Risk Alliance & Co” Limited

IDNO 916782195
Date de contact 

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

Norway, Oslo, Dronning Mauds gate 11/ htt-
ps://www.wr.no/ dmj@wr.no și aha@wr.no 
tel:+4722827650

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 serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea serviciilor de au-
dit financiar și juridic al datoriei 
S.A. ”Moldovagaz” către SAP ”Ga-
zprom” și S.R.L. ”Factoring Finan-
ce” pentru livrări de gaze consu-
matorilor Republicii Moldova de 
pe malul drept al râului Nistru

79212100-4 perioada 
anilor 1991-

2021

(30 ani)

01

10.08.2022

800 000

EUR

echivalent în lei la 
cursul BNM la ziua 
transmiterii ofertei 
(05.08.2022) 15 742 

640 lei
Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

https://www.wr.no/
https://www.wr.no/
mailto:dmj@wr.no
mailto:aha@wr.no
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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.4 din__12.08.2022_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”
Localitate s.Cocieri
IDNO 1013620000124
Adresa Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”, s.Cocieri,  r.Dubăsari
Număr de telefon/fax 248-52-232,  248-52-249
E-mail ltvladiovita@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact 060347055
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

	Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Echipament informatic
Anunțul de participare Nr.: 21060493

Data publicării: 24.07.2022
Link:  

ocds-b3wdp1-MD-1658736839270

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: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:  5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658736839270
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
_2___ din __08.08.__ 20 22__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Genial Invest SRL  (Lotul 1)
IDNO 1018600000851
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

+37322852255/+37360188823  info@avpro.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 □      

Denumire BTS Pro  SRL  (Lotul 2)
IDNO 1008600061565
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

+37322870140/+37322595858   ofice@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 contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1  lot nr. 1 Sistem interactiv 30200000-1 4 Nr.9 din 
11.08.2022

146400.00

2  lot nr. 2 Calculator de birou 30200000-1 10 Nr.10 din 
11.08.2022

83323.80

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

2. Alte informații:

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

	 Nu □        
Da □        

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

	 Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.6  din   23.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii  +     

Lucrări  
Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică (responsabil teh-

nic) pentru lucrări - 3 loturi.
Anunțul de participare Nr. 21056762, ocds-b3wdp1-MD-1652947622949

Data publicării: 19.05.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21056762 

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:  1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  1
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu
Pe cale electronică:  prin 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. 6 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  ÎI  ”Serghei Nastas”
IDNO 1008607003333
Date de contact 

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

mun.Soroca, str.Luceafărul 11 ap.4; 

 Telefon: 069179848
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 contrac-
tului

Suma,
Fără TVA (lei)

1   LOTUL 1
Servicii de supraveghere tehnică 
(responsabil tehnic) la obiectul 
”Reparația și întreținerea drumu-
rilor publice locale din  teritoriul 
raionului Soroca, pentru anul 
2022”

71500000-3  Conform caietului de 
sarcini

nr.4 din 08.06.2022 42 000,0

LOTUL 2
Servicii de supraveghere tehnică 
(responsabil tehnic) la obiectul 
”Lucrări de reparație capitală a 
drumului public local L80 R14 
Iarova -Balinți, 2022-2024”

71500000-3  Conform caietului de 
sarcini

nr.5 din 08.06.2022 36 500,0

LOTUL 3
Servicii de supraveghere tehnică 
(responsabil tehnic) la obiectul 
”Reparație capitală a drumului 
public local s. Slobozia - Creme-
ne, 2022-2026”  

71500000-3  Conform caietului de 
sarcini

nr.6 din 08.06.2022 189 500,0

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

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

Nu +       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.13  din   23.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii       

Lucrări  +
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a drumului public lo-

cal L89 Soroca - Holoșnița - Grigorăuca (s. Iorjnița),  
2022-2025.

Anunțul de participare Nr. 21059062, ocds-b3wdp1-MD-1656329210816
Data publicării: 27.06.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059062 

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:  nu
Pe cale electronică:  prin 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. 13 din 21.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SRL ”Primaterax - Nord”
IDNO 1006602011124
Date de contact 

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

or.Rîșcani, str. Eternității 3/9,  telefon 0788 84 390, 
e-mail –primaterax-nord@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ”Primaterax - 
Nord”

45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.9 din 
28.07.2022

8050855,33

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 Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.14  din   23.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       
Servicii       
Lucrări  +

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a drumului public 
local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024

Anunțul de participare Nr. 21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437   
Data publicării: 27.06.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059070 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 14 din 21.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Primaterax - Nord”
IDNO 1006602011124
Date de contact 

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

or.Rîșcani, str. Eternității 3/9,  telefon 0788 84 390, 
e-mail –primaterax-nord@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ”Primaterax - 
Nord”

45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.10 din 
28.07.2022

5668312,16  

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma 
CIORBĂ” pentru simestru II anul 2022

Nr.  1  din 24.08.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 163
Număr de telefon 022-358099
Număr de fax 022-245068
E-mail achizitii.imspscto@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru simestru 
II anul 2022

Anunțul de participare  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1658494066714
Link: ://achizitii.md/ro/public/tender/21060457/
Data: 22.07.2022

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

2. Nr. oferte primite 3. Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658494066714
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 17.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

4. Denumire SRL Nobil Prest
5. IDNO 6. 1010600021038
7. Date de contact 

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

022-84-3370

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

9. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

10. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 1 
Produse crupoase

15800000-6 10200 kg 17 PA din 24.08.2022 640797,70

Lotul 2 
Legume și fructe

11360 kg

Lotul 3 Carne de vită 800 kg
Lotul 6 

Ulei din floarea soarelui
800 kg

Lotul 7 
Produse de panificație

200 kg

Lotul 8 Fructe și legume transformate 1400 kg
Lotul 9 Diverse produse alimentare 1820 kg

Denumire CC “Nivali-Prod”SRL

IDNO 1006600010112

Date de contact 

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

062037700

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

12. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

13. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul  Carne de porc 15800000-
6

100 kg 20 PA din 
24.08.2022

171431,99
Lotul  Carne de pasăre 3000 kg
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14. Denumire SA “Augur Perla
15. IDNO 1002600047714
16. Date de contact 

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

060650003

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

18. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

19. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 5 Conserve 15800000-
6

200 kg 18 PA din 
24.08.2022

21193,50

Denumire SRL BAGUETTE
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

068100203

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

21. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

22. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 10 Pește 15800000-
6

300 kg 19 PA din 
24.08.2022

17877,00

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

3. Alte informații:

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

Nu 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(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 remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.87/22 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Produse lactate)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653646239198
Data publicării: 27.05.2022
Link-ulhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653646239198?tab=contract-notice

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

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.131/22 din 17.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ,,Moravix”
IDNO 1014600014357
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Date de contact  (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 5/2, ap.158

Tel: 078887886

  e-mail: moravix@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Brînză topită 15542200-1 3000,00 14/632 din 24.08.2022 668400,00
Alte informații:

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

Nu       

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/22 din 18.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat 
”Moldova – Concert”

Localitate MD. Chișinău, str. Pușkin, 21
IDNO 1003600098757
Adresa Chișinău, str. Pușkin, 21
Număr de telefon/fax 022/233194
E-mail moldovaconcert@gmail.com 
Adresa de internet https://moldovaconcert.md/ 
Persoana de contact Irina Suhușin. Tel. 079521088.
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 de stat. Activități concertistice

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

---------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire din in-
cinta Palatului Național ”Nicolae Sulac”

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1650385062965
Data publicării: 19.04.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1650385062965?tab=awards  

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

---- 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 7

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. 01/22 din 06.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.C. Climatec SRL

mailto:moldovaconcert@gmail.com
https://moldovaconcert.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650385062965?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650385062965?tab=awards
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IDNO 1005606002567
Date de contact 

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

MD-3501. mun. Orhei. Str. Călușarilor 29.

Alexandru Rezan. Tel.069165610. 

e-mail. rezan_alexandru@climatec.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu sunt

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 S.C. Climatec SRL 45315400-2 1 unit 01/22 din 
08.08.2022 956 318,89

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

2. Alte informații:

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

Nu       

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

Nu         

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:rezan_alexandru@climatec.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       84 /22  din        23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

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 Lubrifianţi
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1657888489963

Data: 15.07.2022, ora:15.43
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657888489963?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: Cu capital 
străin: -
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.123/22  din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL „Calbor Grup” Lubrimex SRL
IDNO 1005600022213 1003600062408
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Grenoble 
157, Tel./fax: 78-27-83/78-27-86,  
caradima@mail.ru; calborgrup@
gmail.com

mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod 2, 
Tel: 069406061,  sn@lubrimex.eu

Întreprindere mică sau mijlocie Da Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cod CPV Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. și data con-
tractului

Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Suma, inclusiv TVA

1 Ulei MT-16p
09200000-1

litri 4000 14/612

17.08.2022
Lubrimex 

SRL
321600,00

2 Ulei Hidraulic AU (R)
09200000-1

litri 800 14/613

17.08.2022
SRL „Calbor 

Grup”
47337,60

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

2. 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 Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21059116 din 23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022/ 477266, fax 022475255
E-mail amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact Danu Evghenia
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
         

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări de reparație capitală   

Obiectul de achiziție  Lucrări de reparație capitală :

Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău str. Vadul lui 
Vodă 80

 .
Anunțul de participare Nr.21059116

Data publicării: 28.06.2022
Link   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656398370387

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut,corespunderea cerințelor solicitate  

 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

 Licitație deschisă

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. 
21059116 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL „Cons Art Engineering”
IDNO 1014600032805                                 
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, bd. Dacia 7,ap.10
tel:069060165

Întreprindere mică Da •      Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu •      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu •  
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, lei 
inclusiv TVA

1  Lucrări de reparație capitală: 
Centrul Consultativ Diagnostic, 
mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 
80 

45000000-1 1 bucată 137 din 
22.08.2022

2458390,10

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.     85 /22   din         23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie 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 Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată,

conform necesităţilor Armatei Naţionale
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1657698456640

Data publicării: 13.07.2022
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1657698456640?tab=contract-notice

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

-

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: Cu capital străin: -
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.122/22  din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire MV-AUTOKING SRL SRL „Autoprogresiv-Service”
IDNO 1013600040609 1003600100803
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, bd. Moscovei 12/3, 

ap. 14, tel. 079560959, ‘mitrofanov.vea-
ceslav@gmail.com’

mun. Chişinău, str. Burebista 3,

telefon: 022-52-39-98, ‘info@aps.
md’

Întreprindere mică sau mijlocie Da Da
Asociație de operatori econo-
mici 

Nu Nu 

Subcontractanți Nu Nu 
4. Loturile atribuite:  Cod CPV: 34300000-0

Nr Denumirea bu-
nurilor solicitate

Denumirea operatorului 
economic U/M Can-

ti-tatea

Nr. 
contrac-

tului

Data con-
tractului

Suma ofertei

(cu TVA)

Întrerupător de 
masa echivalent 
URAL 4320

MV-AUTOKING SRL buc 2   14/611  17.08.2022 1000,00

Demaror „Autoprogresiv-Service” SRL buc 22   14/610  17.08.2022 118800,00

Far de căutare 
tractor MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 6400,00

Semnalizator spa-
te UAZ MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 3200,00

Fir electric PV3 
1*35mm roșu 
cupru

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 96   14/610  17.08.2022 12960,00

Fir electric PV3 
1*35mm negru 
cupru

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 64   14/610  17.08.2022 8640,00

Traductor vi-
tezometru 
38003605001

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 34400,00

Sonda manome-
trica  9,5621 (ulei) „Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 7440,00

Sonda ma-
nometrica  
38,0057,25004 
(ulei)

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 6720,00

Sonda manome-
trica  9,5521 (apă) „Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 5440,00

Sonda ma-
nometrica  
38,0047,36002 
(apă)

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 6688,00

Colier inox 40x60 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 250   14/610  17.08.2022 2750,00

Radiator ter-
moflot 90 grade MV-AUTOKING SRL buc 10   14/611  17.08.2022 99000,00

Garnitura pompa 
apa MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 3072,00

Termostat MV-AUTOKING SRL buc 20   14/611  17.08.2022 14700,00

Fixator termostat 
D-70 MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 2560,00

Inel etanșare ter-
moflot 26*3 MV-AUTOKING SRL buc 64   14/611  17.08.2022 640,00



69

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Inel etanșare ter-
moflot 105*3 MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 384,00

Inel camașă cilin-
dru    100x3,5 MV-AUTOKING SRL buc 192   14/611  17.08.2022 2880,00

Capac radiator 
termoflot inferior 
90 grade

MV-AUTOKING SRL buc 22   14/611  17.08.2022 36300,00

Cot cauciuc ter-
moflot 90 grade MV-AUTOKING SRL buc 40   14/611  17.08.2022 3600,00

Racord  termostat 
45-50/90 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 40   14/610  17.08.2022 13200,00

Racord trecere ra-
diator 38-45-120 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 40   14/610  17.08.2022 13600,00

Mufta metalic 38 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 10   14/610  17.08.2022 900,00

Mufta metalic 45 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 10   14/610  17.08.2022 1000,00

Țeava sistem 
de răcire 
420/160/125-
50/38

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 12400,00

Teava sis-
tem de racire 
420/120/125-
50/38

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 16   14/610  17.08.2022 12400,00

Gura teava sistem 
de racire MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 20640,00

Cot metalic 45/90 MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 4128,00

Radiator sistem 
de răcire stinga MV-AUTOKING SRL buc 6   14/611  17.08.2022 190800,00

Radiator sistem 
de răcire dreapta MV-AUTOKING SRL buc 6   14/611  17.08.2022 190800,00

Rotor pompa in-
jectie SAVIEM 797  „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 88000,00

Semiring pompa 
injectie SAVIEM 
797 

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 64   14/610  17.08.2022 14080,00

Șaibă distanțier a 
știftului „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 2816,00

Supapa retur 
combustibil „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 20640,00

Șaiba de cupru 
3/8 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 64   14/610  17.08.2022 5440,00

Set de papuc și 
role „Autoprogresiv-Service” SRL buc 20   14/610  17.08.2022 15300,00

Piston și supapa 
de presiune  „Autoprogresiv-Service” SRL buc 30   14/610  17.08.2022 27000,00

Piuliță de conec-
tare la intrarea 
combustibilului

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 25   14/610  17.08.2022 11250,00

Filtru de ecran 
intern „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 6080,00

Set palete a pom-
pei  „Autoprogresiv-Service” SRL buc 25   14/610  17.08.2022 15000,00
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Teava de cupru 
D-10 „Autoprogresiv-Service” SRL m 60   14/610  17.08.2022 10200,00

Baterie filtru de 
combustibil cu 
pompă (separa-
tor)

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 12   14/610  17.08.2022 11880,00

Bulon combusti-
bil D-12 MV-AUTOKING SRL buc 64   14/611  17.08.2022 2432,00

Inel de cupru 
d-12x18x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 128   14/611  17.08.2022 640,00

Inel cupru reful 
injector MV-AUTOKING SRL buc 192   14/611  17.08.2022 960,00

Bulon combusti-
bil D-14 MV-AUTOKING SRL buc 192   14/611  17.08.2022 4224,00

Inel cupru  
14x20x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 384   14/611  17.08.2022 1920,00

Articulatie un-
ghiulara AS10 
/06,36090,6202

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 10   14/610  17.08.2022 1500,00

Pompa de com-
bustibil „Autoprogresiv-Service” SRL buc 12   14/610  17.08.2022 9600,00

Piulitaetansare 
1/4 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 20   14/610  17.08.2022 660,00

Etansare 1/4 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 20   14/610  17.08.2022 460,00

Piulitaetansare 
B33532130 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 20   14/610  17.08.2022 440,00

Disc  ambreaj 310 
mm „Autoprogresiv-Service” SRL buc 20   14/610  17.08.2022 28000,00

Cilindru principal 
ambreaj SAVIEM MV-AUTOKING SRL buc 6   14/611  17.08.2022 11550,00

Inel cupru  
16x20x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 96   14/611  17.08.2022 576,00

Bile d-5mm MV-AUTOKING SRL buc 220   14/611  17.08.2022 990,00

Set motor (pisto-
n+camasa+seg-
menti)

„Autoprogresiv-Service” SRL buc 19   14/610  17.08.2022 380000,00

Piston 102 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 78   14/610  17.08.2022 109200,00

Set segmeti pis-
ton/motor „Autoprogresiv-Service” SRL c-t 11   14/610  17.08.2022 29700,00

Supapa admisie 
IN „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 13440,00

Supapa emisei  
EX „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 12960,00

Semiring supapa „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 768,00

Filtru de ulei 
OP592 „Autoprogresiv-Service” SRL buc 32   14/610  17.08.2022 5760,00

Curea generator 
A1250 MV-AUTOKING SRL buc 64   14/611  17.08.2022 5120,00

Curea pompa apa 
A850 MV-AUTOKING SRL buc 64   14/611  17.08.2022 5120,00
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Cuzinet biela STD  
88024106000 MV-AUTOKING SRL buc 16   14/611  17.08.2022 44000,00

Cuzinet biela 0,25  
88024106001 MV-AUTOKING SRL buc 16   14/611  17.08.2022 44000,00

Cuzinet palier 
STD MV-AUTOKING SRL buc 16   14/611  17.08.2022 44000,00

Cuzinet palier 
0,25 MV-AUTOKING SRL buc 16   14/611  17.08.2022 44000,00

Semiring arbo-
re cotit spate 
SAVIEM 797-07 
(89,96501,6008)

MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 11520,00

Semiring ar-
bore cotit fata  
A60x75x8 

MV-AUTOKING SRL buc 32   14/611  17.08.2022 5760,00

Dop de umplere „Autoprogresiv-Service” SRL buc 10   14/610  17.08.2022 800,00

Tub jojă de ulei MV-AUTOKING SRL buc 10   14/611  17.08.2022 4200,00

Rulment 
25x47x12(volan-
ta)

MV-AUTOKING SRL buc 16   14/611  17.08.2022 1600,00

Cilindru principal 
frâna SAVIEM MV-AUTOKING SRL buc 5   14/611  17.08.2022 6600,00

Set reparație 
frâna față mufta 
conectare UAZ  
Nr,004

MV-AUTOKING SRL buc 90   14/611  17.08.2022 27900,00

Cilindru principal  
de frîna gaz 66 MV-AUTOKING SRL buc 20   14/611  17.08.2022 9000,00

5. 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 Contesta-
țiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/
fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md, pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    86 /22   din       23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
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)

- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Utilaj tehnologic și frigorific, conform necesităţilor 
Armatei Naţionale

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1656568449703
Data publicării: 30.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656568449703?tab=contract-notice

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: Cu capital străin: 
-
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.118/22  din 04.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire Inoxplus SRL AQUAPROF SRL
IDNO 1011600039984 1011600020740
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, ap. 
(of.) 48, tel: 022-317-318 tendere@
inoxplus.md,   

mun. Chişinău, P.Zadnipru 14/6, Tel: 
022- 999031, dumitru.stanchevici@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da Da 
Asociație de operatori economici Nu Nu 
Subcontractanți Nu Nu 

4. Loturile atribuite: Cod CPV: 39700000-9

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Ca
nt

ita
te

U
ni

ta
te

 
de

 m
ăs

u-
ră

Nr. și data con-
tractului

Denumirea 

operatorului

 economic

Suma,

 inclusiv TVA

1 Cuptor electric cu 
convecție 1 buc

14/ 603

12.08.2022
AQUAPROF SRL 88200,00

2 Mașină electrică de 
curăţat cartofi 2 buc

14/ 603

12.08.2022
AQUAPROF SRL 86400,00

3 Frigider casnic cu con-
gelator 4 buc

14/ 604

12.08.2022
Inoxplus SRL 33375,00

5. 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 Contesta-
țiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/
fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md, pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 03.08.2022        

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa Str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon/fax 022-23-30-63
E-mail dgets.achizitii@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Cupe și Medalii
Anunțul de participare Nr.: 21059420

Data publicării: 04.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656933761455?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: lot I: 3

           lot II: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: lot I: 3

              lot II: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 
Pe cale electronică: lot I: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 03.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Triumf-Motiv SRL
IDNO 1012600021180
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Grenoble 193 of. 1301;  
022-76-88-41;  triumf.motiv@mail.ru

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Cupe și Medalii
1 Lotul I Medalii cu panglică tri-

color
18500000-4

6000 / buc.

nr. 6 din 
29.07.2022

610 728,00
2 Lotul II Cupe 18500000-4

1500 / buc.
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7 din 23 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet www.dgaurf.md
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate locală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 
03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □   X

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de cercetări arheologice în municipiul Chi-

șinău
Anunțul de participare Nr:21052906

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1646823824239?tab=contract-noti-
ce
Data publicării: 09.03.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646823824239
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646823824239
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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: X

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.7 
din 30 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din mun.Chișinău

IDNO 1007600035769

Date de contact 

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

MD-2069, mun.Chișinău, str.Ion Creangă nr.1

e-mail: rectorat@upsc.md 

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 □ X      Nu □     

-„ICAR CONSULTING” S.R.L. – 250 776,00MDL, 8,6%

- „APELTEL-Com” S.R.L. – 279 936 MDL, 9,6%
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea serviciilor

Cod 
CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma totală, 
cota 0%TVA

1 Lotul 2

Cercetări arheologice și non-invazive în centrul 
istoric al Chișinăului

a. Cercetarea urmelor muzeului bisericesc și a 
bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

b. Cercetarea cimitirului bisericii Sf. Constantin 
și Elena (Visterniceni)

c. Cercetarea zonei Pieței vechi a târgului Chiși-
nău (curtea maternității nr. 2)

d. Zona turnului de apă (Muzeul Chișinăului)

e. Identificarea și localizarea urmelor arheologi-
ce ale seliștii tătărăști din valea Bâcului.

f. Elaborarea și prezentarea rapoartelor arheo-
logice privind cercetările menționate mai sus.

g. Organizarea unei conferințe unde vor fi 
prezentate publicului larg rezultatele investiga-
țiilor arheologice.

71
35

43
00

-7

1 buc. 41/22 din 
19.07.2022 2 896 000,00

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

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

Nu □     X

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 2 din 29.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Pelivan

Localitate Sat  Pelivan

IDNO 1007601003323

Adresa Sat Pelivan

Număr de telefon/fax 0235/68426 68247

E-mail 0235/68426

Adresa de internet primaria.pelivan@mail.ru

Persoana de contact www.primariapelivan.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)

Zaporojan Veaceslav, primaria.pelivan@mail.ru

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □        

Lucrări v
Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumurile 

din com.Pelivan r.Orhei
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657266508582

Data publicării: 08.07.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057165/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059662/lot/11586385/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059662/lot/11586385/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657266508582
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 07 din 20.09.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „GENESIS International„SRL
IDNO 1004600066986

Date de contact 

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

Mrug Vitalii, +37369982057, drumuri.gi@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da□       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrari de reparatie a imbraca-
mintei rutiere pe drumurile din 

com.Pelivan r.Orhei

 

45200000-9 1 nr.36 din 
29.08.2022 2 056 821,32 Lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:drumuri.gi@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059662/lot/11586385/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059662/lot/11586385/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059662/lot/11586385/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8/2022 din 06 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600001506
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax +373 22 23-35-03
E-mail vilena.tinicu@adm.utm.md
Adresa de internet https://www.utm.md 
Persoana de contact Vilena Tinicu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție Publică de învățământ superior

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 prealabi-
lă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Echipament veterinar
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656666126158

Data publicării: 04 iulie 2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059323/

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: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 8

 

file:///\\TURCHIN-E\Achizitii\Achiziții%20UASM\Achiziții\Proceduri%202022\Proceduri\Echipament%20Veterinar\vilena.tinicu@adm.utm.md%20
https://www.utm.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059323/
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 8/2022 din 02 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ÎM “DUTCHMED-M” SRL
IDNO 1009600033367
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)
Telefon
E-mail
Pagina web

Adresa mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 158
+373 22 52-20-22

dutchmedm@gmail.com

http://dismed.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, in-
clusiv TVA

LOT 1 Aparat de anestezie inhalatorie pentru animale mici

Nr. 14 din 
02.09.2022 938.982,00

1.1 Aparat de anestezie inhalatorie pentru 
animale mici 33100000-1 1 bucată

LOT 2 Concentrator de oxigen
2.1 Concentrator de oxigen 33100000-1 1 bucată
LOT 3 Bormașină pentru ortopedie multitool

3.1 Bormașină pentru ortopedie multitool 33100000-1 1 bucată
LOT 4 Pompă pentru infuzie

4.1 Pompă pentru infuzie 33100000-1 1 bucată
LOT 8 Mașină de spălat instrumentar cu ultrasunet

8.1 Mașină de spălat instrumentar cu ul-
trasunet 33100000-1 1 bucată

LOT 9 Mașină de tuns pentru animale de companie

9.1 Mașină de tuns pentru animale de 
companie 33100000-1 1 bucată

LOT 10 Ecograf
10.1 Ecograf 33100000-1 1 bucată
LOT 11 Aparat Roentgen
11.1 Aparat Roentgen 33100000-1 1 bucată

Denumire “GBG-MLD” SRL
IDNO 1003600117582

mailto:beaxcom@mail.ru
file:///C:\Users\User\Downloads\www.scop.md
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)
Telefon
E-mail
Pagina web

Adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2
+373 22 54-73-73

office@gbg.md ; natalia.chicu@gbg.
md
https://www.gbg.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, in-
clusiv TVA

LOT 5 Cântar electric pentru animale

Nr. 15 din 
02.09.2022 43.380,00

5.1 Cântar electric pentru animale 33100000-1 1 bucată
LOT 6 Autoclav
6.1 Autoclav 33100000-1 1 bucată
LOT 7 Mașină de împachetat instrumente

7.1 Mașină de împachetat instrumente 33100000-1 1 bucată
LOT 12 Dermatoscop
12.1 Dermatoscop 33100000-1 1 bucată
LOT 13 Lampa Wood
13.1 Lampa Wood 33100000-1 1 bucată

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

3. Alte informații:

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

Nu □

Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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:beaxcom@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din   02.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Zastînca
Localitate Satul Zastînca
IDNO 1007601001639
Adresa Satul Zastînca,rl.Soroca
Număr de telefon/fax 0230 26098;  22088 
E-mail pinzari.maria.63@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Pînzari Maria
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii       

Lucrări  +
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație periodice la străzi din satul 

Zastînca,rl.Soroca
Anunțul de participare Nr. 21060751, ocds-b3wdp1-MD-1658993786899   

Data publicării: 28.07.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21060751 

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:  4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  4
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu
Pe cale electronică:  prin 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. 1 din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL ”Izvorul din Piatra”
IDNO 1015609001285
Date de contact 

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

Mun.Chisinău, str. Lev Tolstoi 74,  telefon 076022550, 
e-mail –izvorul.drumuri@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ”Izvorul din Pia-
tra,,

45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.31 din 
30.08.2022

325791,00  

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 □        
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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 Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1658493576824 din 13/09/2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600113104

Adresa str. G Enescu 5

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

E-mail dendrariu@gmail.com

Adresa de internet dendrariu.md

Persoana de contact Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere municipală – gestionare gradina 
dendrologica

 
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, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoarea 
estimativă: 191 693

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Articole din oțel

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1658493576824
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060456/
Data publicării: 22 iul 2022

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658493576824
mailto:dendrariu@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658493576824
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. .    ocds-b3wdp1-MD-1658493576824 din 12/08/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Compania Termosistem SRL

IDNO 1003600117881

Date de contact 

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

bd. Dm. Cantemir 5/5 of.

63, mun. Chișinău, R. Moldova, MD 2001

+373 22 27 93 03

termosistem@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Articole din oțel

14600000-7

1 unitate

(conform spe-
cificatiei)

ocds-b3wdp1-
MD-165849357682

din 19/08/2022

216198

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

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

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658493576824
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21060114  din_02.09.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697    
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Cebuc Andrian, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652184471176
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Sutură mecanică pentru anul 2022 REPETAT
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657889458516

Data publicării: 15.07.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060114/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 
Nr. oferte primite Total: 3

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

Pe cale electronică: 3
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 195/22 din 19.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1. Denumire S.C. OXIVIT-MED S.R.L
2. IDNO 1007600044280
3. Date de contact 

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

Telefon: 022 808 002

E-mail: info@oxivit-med.com

 

 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:info@oxivit-med.com
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5. Asociație de operatori economici  

6. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

7. Subcontractanți

8. (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 con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1
Lot nr.1 Aparat(stepler) pentru sutura me-
canica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip 
analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm

33
14

11
21

-4

16 Bucată

nr. 06-194/22
 din 

02.09.2022

62 636,32

2
Lot nr. 2 Aparat(stepler) pentru sutura me-
canica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip 
analog EndoGIA  -16cm

17 Bucată 59 329,32

3 Lot nr.3 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale laparoscopice

3.1 
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA 
-6cm

32 Bucată 98 038,72

3.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 30mm. Vascular/medie

24 Bucată 126 636,24

3.3
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 45mm. Vascular/medie

45 Bucată 237 442,95

3.4
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 60mm. Vascular/medie

53 Bucată 297 696,76

3.5
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 30mm. Vascular

24 Bucată 126 633,12

3.6
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 45mm. Vascular

30 Bucată 158 291,40

3.7
 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, lin-
iară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA cur-
bat, 60mm. Medie/groasa

18 Bucată 101 104,56

4 Lot nr.4 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale laparoscopice

4.1
 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra 
gros

50 Bucată 280 846,00

4.2
 Cartus performant pentru sutura mecanica 
tesutului medie/groasa

62 Bucată 327 143,62
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4.3
 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie 50 Bucată 187 226,50

5
Lot nr.5 Aparat(stepler) pentru sutura circu-
lara (EEA – end-to-end anastomosis diamet-
ru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.

45 Bucată 359 991,00

6
Lot nr.6 Aparat(stepler) pentru sutura circu-
lara (EEA – end-to-end anastomosis diamet-
ru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.

50 Bucată 399 990,00

7
Lot nr.7 Aparat(stepler) pentru sutura circu-
lara (EEA – end-to-end anastomosis diamet-
ru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.

40 Bucată 319 992,00

8 Lot nr.8 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale deschise

8.1
 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, reutilizabil  Tip TA (90mm)

2 Bucată 9 191,38

8.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara  
tip TA Premium 90-3,5mm

24 Bucată 47 589,60

8.3
 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, linia-
ra  tip TA Premium 90-4,8mm

50 Bucată 99 145,00

9 Lot  9. Instrumente pentru intervenții chirur-
gicale deschise

9.1
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, reutilizabil  Tip TA (30mmV3)

2 Bucată 3 574,46

9.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara  
tip TA Premium 30-V3mm (vascular)

30 Bucată 53 046,30

10 Lot nr.10 Cartuș pentru aparat de sutura me-
canică, liniara  tip TA Premium 30-4,8mm. 50 Bucată 88 410,50

11 Lot nr.11 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale deschise

11.1 
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, unică folosință(80mm-4,8mm). 
Tehnologie tip GIA Seria DST.

41 Bucată 146 552,45

11.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, linia-
ra- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnolo-
gie tip GIA Seria DST.

206 Bucată 263 148,52

12 Lot nr.12 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale deschise

12.1
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). 
Tehnologie tip GIA Seria DST.

21 Bucată 75 063,45

12.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, linia-
ra- operatii   deschise (80mm-3,8mm). Tehnolo-
gie tip GIA Seria DST.

130 Bucată 166 064,60

13 Lot nr.13 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale deschise

13.1
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). 
Tehnologie tip GIA Seria DST.

5 Bucată 8 936,15
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13.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, linia-
ra- operatii   deschise (60mm-3,8mm). Tehnolo-
gie tip GIA Seria DST.

40 Bucată 41 560,00

14 Lot nr.14 Miner tip Ligasure -pentru operatii 
laparascopice tip bont 5 Bucată 85 783,70

15 Lot nr.15 Miner tip Ligasure -pentru operatii 
laparascopice tip Maryland 35 Bucată 658 866,60

16 Lot nr.18 Instrumente pentru intervenții 
chirurgicale deschise

18.1
Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, 
reincarcabil, reutilizabil  Tip TA Premium (55mm)

2 Bucată 9 191,38

18.2
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara  
tip TA Premium 55-3,5mm

24 Bucată 47 589,60

18.3
Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara  
tip TA Premium 55-4,8mm

24 Bucată 47 589,60

17
Lot nr.19  
Cartus performant pentru sutura mecanica 
tesutului medie/groasa

6 Bucată 31 659,06

18
Lot nr.20
Protector/retractor plagă tip Alexis, echiva-
lent ref. Cod WPSM256 Covidien

12 Bucată 11 121,36

1 Alte informații:-

9. 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 (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

2021/S 224-588476 din 18.11.2021

2022/S 140-402189 din 22.07.2022
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. 33 din 02.09.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri √        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale electrice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659362255265

Data publicării: 01.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659362255265

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică √
Nr. oferte primite Total: 3

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659362255265
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659362255265
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 46 din 26.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”LED MARKET” 
IDNO 1004600060124
Date de contact 

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

mun. Chișinău, șos. Muncești, 801/+373 
069777726/ trade@ledmarket.md/ www.led-
market.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. 
lot.

Denumirea bunu-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

7 Tub LED 31000000-6 400 bucăți Nr. 76 din 
02.09.2022

44000,00

Conform Anexei nr. 1
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:trade@ledmarket.md/
http://www.ledmarket.md
http://www.ledmarket.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.05 din 17/09/2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria or. Floresti

Localitate or. Floresti

IDNO 1007601007192

Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), or. 
Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 32

Număr de telefon/fax 0250-22244

E-mail primariafloresti8@gmail.com 

Adresa de internet www.primariafloresti.md 

Persoana de contact Barbălat Oxana, 0250-2-29-66, 060152010, xyussa@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul Procedura este Licitaţie deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

	Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de întreţinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu, or. 

Floreşti (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657881033638

Data publicării: 15 iul 2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21060079/
lot/11588190/

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nu este cazul

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657881033638
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Nr. oferte primite Total: 4 (patru) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4 (patru) oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero) 
oferte
Pe cale electronică: 4 (patru) oferte

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 09 din 09/08/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Caves Grup SRL

IDNO 1014600004998

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

mun. Chişinău, str.Gr. Vieru 22/8, ap. 66, telefon:068332244, 
e-mail: cavesgrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

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 Lucrări de întreţinerea trotuarelor 
de pe str. M. Eminescu, or. Floreşti 
(repetat)

45200000-9 O lucrare 104/15/08/2022 1 982 719,22 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.04 din 18/08/2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria or. Floresti

Localitate or. Floresti

IDNO 1007601007192

Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), or. 
Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 32

Număr de telefon/fax 0250-22244

E-mail primariafloresti8@gmail.com 

Adresa de internet www.primariafloresti.md 

Persoana de contact Barbălat Oxana, 0250-2-29-66, 060152010, xyussa@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu este cazul Procedura este Licitaţie deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
	 Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a curților cu organizarea parcării, or. Flo-
rești

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656420159329

Data publicării: 28 iun 2022, 15:42

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21059143/
lot/11584582/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656420159329
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 06 din 21/07/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire SA „Drumuri Bălți”

IDNO 1003602008028

Date de contact 

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

RM, mun. Bălţi, str. Decebal 133, tel.0231-7-11-
27, e-mail: drumuribalti@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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 Lucrări de reparație a curților cu or-
ganizarea parcării, or. Florești

45200000-9 O lucrare 97/27.07.2022 7 517 611,65

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02    din_11 septembrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Scoala Primara Floresti din or. Floresti
Localitate Or. Floresti
IDNO 1012620012203
Adresa Str. Ion Creanga 5
Număr de telefon/fax 025021449
E-mail primara.floresti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Munteanu Rodica
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)

Invatamint

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preturi
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare pentru semestrul II 
2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659530489145
Data publicării: 03.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061046/

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

Licitație electronică □ 

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

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659530489145
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 04 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire NOBIL PREST SRL
IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

MD2004 mun. Chisinau, str. Prunului 19/1, no-
bilprest@mail.ru, tel. 022843370, fax 022843372

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 diverse produse alimen-
tare

15800000-6 24 din 19.08.2022 129187.60 lei

2 Denumire lot nr. 4 fructe si legume 15800000-6 24 din 19.08.2022 64091.70 lei

Total pe contract 193279.30 lei

Denumire CS VILLA PRODOTTI SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun. Chisinau str. Nicolae Spatarul 19 MD2075 tel. 
022846333, mail. villaprodotti@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 2 carne 15800000-6 22 din 19.08.2022 160167.60 lei

 

mailto:nobilprest@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Denumire SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r. Floresti, s. Varvareuca, tel. 069805738, mail promilk_md@
inbox.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 Denumire lot nr. 3 lactate 15800000-6 23 din 19.08.2022 150790.00 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05  din 01 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or.Rezina 
IDNO 1007601011412
Adresa Or.Rezina str.27 August,1
Număr de telefon/fax 025421825 fax 025425740
E-mail ecrijanovschii@mail .ru
Pagina web oficială consiliu.rezina.md
Persoana de contact Crijanovschii Eudochia
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 a administrației publice locale avînd ca 
obiect principal de activitate: promovarea intereselor 
și solutionarea problemelor populației unității admin-
istrative-teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

_________________

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparaţie capitală la blocul 
alimentar  al L/T ,,OLIMP,, or.Rezina

Anunțul de participare N.: 21059460

Data publicării:  5 iulie  2022, 11:25 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1657006042871

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

Concurs Cererea Ofertelor de Preţuri

Total: 4 ofertanţi  

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4.
Pe cale electronică:

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.07 din 29 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654247410018
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Denumire SRL  ,,CADOM GAZ”,
IDNO 101060006879
Date de contact 

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

or.Rezina str.27 august 56/30 tel.0254 2 542 06 emai: 
contcadomgaz@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de 
proiectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor de 
reparaţie capitală la blocul 
alimentar  al L/T ,,OLIMP,, 
or.Rezina

45200000-9 1 nr.32 din 
08.08.2022

607307.17

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene  privind contractul (contractele) la care se 
referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6782 din 02.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preț 

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de preț 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii  V            
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea serviciilor de instruiri profesionale a personalului 
CNAS, pe parcursul semestrului II a anului 2022. 

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1658491090978-EV- 1658494445860 
Data publicării: 22/07/2022 
https://e-licitatie.md/achizitii/38101/servicii-de-formare-profe-
sionala 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

Nr. oferte primite

Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii:  4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4 (patru)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 39/1 din 19.08.2022  s-a decis atribuirea contractulor de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:  

Denumire Academia de Administrare Publica
IDNO 1007600004873
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Ialoveni 100, MD-2070,

Telefon: 069071903

e-mail: aap@aap.gov.md;

andronovici82@mail.rur

 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA

1
Achiziţionarea serviciilor de instruiri 

profesionale a personalului CNAS, pe 
parcursul semestrului II a anului 2022.

80000000-4 1

Nr.1435.09/2022

din

01.09.2022

68 500,00

Valoarea contractului fără TVA 68 500,00

Denumire SRL „HR PORTAL”
IDNO 1011600022353 
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, 
ap.(of.) 136, MD-2000,

Telefon: 069069926

e-mail:info@hrportal;
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt. Denumirea, 
serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Total fără 
TVA

1

Achiziţionarea 
serviciilor de in-

struiri profesiona-
le a personalului 
CNAS, pe parcur-

sul semestrului II a 
anului 2022.

80000000-4 1

Nr.1434.09/2022

din

01.09.2022

327 040.00 

Valoarea contractului fără TVA 327 040.00 

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

3. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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 re-
mite 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.10  din_30.08.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

Localitate mun. Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500

Număr de telefon/fax 0235-22767

E-mail primaria@orhei.md

Adresa de internet www.orhei.md

Persoana de contact Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate de administrație publică locală, având ca obiect 
principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrative – teritoriale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări *
Obiectul de achiziție Construcția centralei termice autonome pentru gră-

dinița nr.4 din str. Vasile Mahu 138, mun. Orhei
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658237558564

Data publicării: 19.07.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21060295/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060295/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 10 din 22.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire „AM Sisteme” SRL
IDNO 1010600043517
Date de contact 

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

Or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A

Tel:069365252
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
Construcția centralei termice au-
tonome pentru grădinița nr.4 din 
str. Vasile Mahu 138, mun. Orhei

45200000-9 1 bucată 114 din 
29.08.2022 1 050 500,75

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

2. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1013601000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022 868 066
E-mail Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet www.poliția.md
Persoana de contact Elena Corduneanu

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Surse de lumină cu lungimea de undă variabilă și pen-
tru dezinfectarea laboratorului ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judiciare (REPETAT)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655189367191
Data publicării: 14.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656329128668?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 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

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. 103 din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ,,AELO GRUP” SRL
IDNO 1011600009752
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Date de contact 

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

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Реtru  Movilă, 23/5, ар. 3

Email: aelogrup@gmail.com

Telefon: 060106007
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Surse de lumină cu lungimea 
de undă variabilă și pentru dez-
infectarea laboratorului ADN al 
Centrului tehnico-criminalistic și 
expertize judiciare

31500000-1 112-BN din 16.08.2022 60 960,00

Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

______________________        

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1656339048737 din 13.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □             Servicii □                 Lucrări □ V   

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a acoperișului din cadrul 
IMSP AMT Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b; 
reparație capitală a scărilor exterioare din cadrul IMSP 
AMT Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b; repara-
ții curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37,  
CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF 
nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chi-
șinău, bd. Dacia, 5/2b; reparație curentă a cabinetului 
radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica

Anunțul de participare Nr:ocds-b3wdp1-MD-1656339048737
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21059102/
Data publicării/transmiterii: 27.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.  ocds-b3wdp1-MD-1656339048737 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Elinatcons SRL
IDNO 1005600012588
Date de contact 

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

Or.Chișinău, str. Nicolae Grădescu, 14, tel.0-
698-000-31

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Lucrări de reparație capitală a aco-
perișului din cadrul IMSP AMT Bo-
tanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 
5/2b

45215140-0
Un 

obiect

135 din 
13.09.2022 458 955,44

2

Lucrări de reparație capitală a scări-
lor exterioare din cadrul IMSP AMT 
Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 
5/2b

45215140-0
Un 

obiect

135 din 
13.09.2022 239 707,89

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276


113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 04 din 01 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or. Rezina
IDNO 1007601011412
Adresa Str. 27 August 1
Număr de telefon/fax 0254-2-18-25, 0254-2-20-58
E-mail 0254-2-57-40
Adresa de internet consiliu.rezina.md
Persoana de contact Crijanovschii Eudochia
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

autoritate a administrației publice locale avînd ca 
obiect principal de activitate: promovarea intereselor 
și solutionarea problemelor populației unității admi-
nistrative-teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii V  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de elaborarea proiectului tehnic pentru reparaţia 
capitală a drumului public local L217 R20 Bușăuca-Ghidu-
leni (KM 0+ 000-6+000) 

Anunțul de participare Nr: 21056607
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1652779542543
Data publicării: 17 mai 2022. ora 12-31

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:5 operatori economici

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 5 operatori economici
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.03 din 01.06  2022 s-a decis atribuirea  contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ,,Intehnauca”
IDNO 1003600063324 
Date de contact 

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

Mun.Chişinău str.V.Alexandri,64 tel.(22) 227506

e-mail:office@itn.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       NuV     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de elaborarea proiectului 

tehnic pentru reparaţia capitală 
a drumului public local L217 R20 
Bușăuca-Ghiduleni (KM 0+ 000-
6+000)

71200000-0  servicii 25 din 15.06.2022

540000.00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la fina-
lizarea 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 06.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna

Localitate sat. Cojușna
IDNO 1010601000025

Adresa Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax 023742406

E-mail 023742238

Adresa de internet primariacojusna@gmail.com

Persoana de contact Primar Crăciun Igor, tel. 069988847

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 Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de extindere a rețelelor exte-

rioare de canalizare și reabilitarea stației de pompare 
locală din satul Cojușna, r-nul Strășeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660720623035
Data publicării: 17.08.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061764/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660720623035
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 05.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC Luxconsistem SA
IDNO 1005600055734

Date de contact 

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

Capșa Grigore

022-42-24-99

luxconsistem@yahoo.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor de ex-
tindere a rețelelor exterioare de 
canalizare și reabilitarea stației 
de pompare locală din satul Co-
jușna, r-nul Strășeni

45200000-9  Conform 
caietului de 

sarcini

Nr. 63 din 
06.09.2022 1 803 498,65 

MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 83/22 din 6 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.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 o 
altă formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

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)

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □        
Servicii □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în 
cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni 
raionului Glodeni”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652469413766    

Data publicării: 13 mai 2022, 22:30

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652469413766?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 □ 
□ Nu este cazul
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Nr. oferte primite Total: 4 (patru).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 
Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii:
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 -
1652469413766?tab=cans

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)

Pe cale electronică: 4 (patru).
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. 238/22 din 9 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire F.P.C. VALIS S.R.L.

IDNO 1002602003439

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Lvov 1, 
+37323188151, +37323188150 srlvalis@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu □   

Subcontractant:

SRL Oromaxmontaj

or. Fălești, str. Norocului 14

IDNO: 1003602014940

tel./fax: 0231 9-26-10

oromaxmontaj@mail.ru

volum de lucrări care va fi îndeplinit de către subcontrac-
tant: 1,79% din valoarea contractului de antrepriză nr. 
227/L din 19 august 2022 (valoarea totală a contractului 
menționat este: 18441474,35 MDL cu TVA)

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Stația de epurare a apelor uzate 
pentru or. Glodeni (etapa I) în 
cadrul proiectului „Sisteme de 
sanitație moderne pentru cetă-
țeni raionului Glodeni”

45232420-2 Una

lucrare

227/L din 19 
august 2022

18441474,35 MDL 
cu TVA

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

mailto:oromaxmontaj@mail.ru
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2. Alte informații:

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1  din 02.09.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Costuleni
Localitate satul Costuleni, raionul Ungheni
IDNO 1007601003585
Adresa satul Costuleni, raionul Ungheni
Număr de telefon/fax 0236-40236, mob.067312231
E-mail primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com

Adresa de internet
Persoana de contact Maria ARHIRII  

marhirii@yahoo.com primaria.costuleni_ungheni@yahoo.
com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Justificarea alegerii procedurii de atribuire Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a fațadei  primăriei din satul Costu-
leni

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660135129013
Data publicării: 10 august  2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660135129013?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite

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

mailto:primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com
mailto:marhirii@yahoo.com
mailto:primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com
mailto:primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135129013?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135129013?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. __1__ din _23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL “Renecons”
IDNO 1015600026762

Date de contact 

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

Mun.Chisinau str.Uzinilor 78

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 Lucrări de reparație a fațadei  pri-
măriei din satul Costuleni 45200000-9 lucrări 35 din 

30.08.2022 395 998,80

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7/8 din  27.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”
Localitate Or.Ialoveni
IDNO 10126200087625
Adresa Or.Ialoveni, str.Basarabia 2
Număr de telefon 026821965
Număr de fax 026821870
E-mail ltpetrestefanuca@gmail.com
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Balan Vera

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul I an-2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 279430.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21048372
Link ://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639050675741

Data publicării anunțului de participare 09.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      Servicii □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.12.2021

mailto:ltpetrestefanuca@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic „Nivali-Prod” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:7/2

Data: 28.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:69575.00 lei

Inclusiv TVA: 83490.00 lei
Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție 31.05.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  expirarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic Lege nr.131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplica

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procurarea produselor alimentare de origine animala conform lotului V „Carne” pentru alimentarea copiilor din Lice-
ul Teoretic „Petre Ștefănucă”, in valoare totala de 83490,00 lei(inclusiv TVA). 

Se micsoreaza valoarea contractului cu 12183.60 lei (inclusiv TVA).

 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

      Expirarea termenului de valabilitate.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 7/2 din  28.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind  micsorarea valorii contractului

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Nivali-Prod” SRL Nr.1 26.07.2022 59422,00 71306,40
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10   din   12.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv ecologice pen-
tru institutiile DITS Briceni

Cod CPV 158000000-6

Valoarea estimată a achiziției 1813427.00  lei fara TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21060699

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1658919440497

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat +    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919440497
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

Denumirea operatorului economic SRL Spicusor,SRL Baguette,SRL Nivali

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:80,81,84

Data:30.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:487160.00  lei

Inclusiv TVA: 608950.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic 333110

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu 
ajung banii pentru inregistrarea contractelor.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu 
ajung banii pentru inregistrarea contractelor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 
12.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Baguette Nr 84 30.08.2022 30640.00 38300.00
SRL Spicusor Nr81 30.08.2022 39840.00 49800.00
SRL Nivali Nr 80 30.08.2022 416680.00 520850.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11   din   08.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv ecologice pen-
tru institutiile DITS Briceni

Cod CPV 158000000-6

Valoarea estimată a achiziției 2028018.00  lei fara TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21047801

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1638265456157

Data publicării anunțului de participare 30.11.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat +    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

Denumirea operatorului economic SRL Telemar

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638265456157
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data 08.09.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 26265.60 lei

Inclusiv TVA: 32832.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic 333110

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că nu s-a consumat toatele produsele alimentare 
și pentru a inchea altele contracte pentru  a doua jumatate de an. .Avem nevoie să eliberăm mijloacele 
financiare incluse în contract.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că nu s-a consumat toatele produsele alimentare 
și pentru a inchea altele contracte pentru  a doua jumatate de an. .Avem nevoie să eliberăm mijloacele 
financiare incluse în contract.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 
08.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Telemar Nr11 08.09.2022 26265.60 32832.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

din 08.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:    

Denumirea autorității contractante IMSP SCM Sfânta Treime
Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600152592
Adresa or.Chisinau, str.Aleco Russo 11
Număr de telefon 022 44 11 85, 022 43 82 37
Număr de fax 022 44 11 85
E-mail oficial achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet https://spital.sf.treime.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Serviciul Achiziții Publice

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Obiectul achiziției Reagenți pentru analizatorul AFIAS-6
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 1013170
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638434600968?tab=contract-notice    

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat      Buget CNAM  

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Sirse proprii]

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638434600968?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638434600968?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.12.2021

Denumirea operatorului economic Echipamed-Plus SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 49

Data: 28.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1013170,00

Inclusiv TVA: 1094523,60
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului - 
Majorarea valorii contractului  DA
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131/2015 art.76
Majorarea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare: Suma contractului constituie  1094523,60 lei cu TVA

      După modificare:            Suma contractului constituie 1143512,40 lei cu TVA
IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Majorarea numărului de investigații în secțiile de profil cardiologic, DPU și secțiile de reanimare 
V. Rezultatele examinării:

Conducătorul grupului de lucru:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.58 din 08.09.22 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea lot.8 și lot.10 din contract

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Echipamed-Plus  SRL 1 08.09.22 45360,00 48988,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.2 din 08.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Briceni
Localitate  raionul Briceni or. Briceni
IDNO 1007601004973
Adresa Briceni. Str. Independentei 28
Număr de telefon 0247-2-33-41
Număr de fax 0247-2-33-41
E-mail oficial carolina-melnic@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vanghelii Carolina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie deschisa
Obiectul achiziției Produse alimentare inclusiv ecologice pentru 

instituțiile subordonate Primariei or. Briceni
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 301 094.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639639523233 

Link-ul: 21048755
Data publicării anunțului de participare Data: 16.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.01.2021

Denumirea operatorului economic SRL Rogob 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:15

Data:17.01.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639639523233
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 148275.50  
Inclusiv TVA: 177936.50

Termen de valabilitate 12 luni
Termen de execuție 12 luni

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.01.2021

Denumirea operatorului economic SRL Baguette 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:18

Data:17.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 199183.33

Inclusiv TVA: 236367.61

Termen de valabilitate 12 luni
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Produse alimentare inclusiv ecologice pentru institutiile subordinate Primariei orasului Briceni pentru perioada ian-
uarie -decembrie 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In legatura cu situatia economico-financiara pe piata din Republica Moldova si incapacitatea de a mentine preturile 
la produsele alimentare contractate anterior, a aparut necesitatarea de  micsorare a contractului sus mentionat.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Rogob Nr.1 07.09.2022 -74526.90 -89432.28
SRL Baguette Nr.1 07.09.2022 -21627.78 -25953.33

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __8__ din __12.09.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri
Obiectul achiziției Produse de origine animală pentru trimestrul III al 

anului 2022
Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 579 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654091796879
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654091796879?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 01.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

23.06.2022

Denumirea operatorului economic CC”Nivalli-Prod”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 180
Data: 01.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 295475,00
Inclusiv TVA: 354570,00

Denumirea operatorului economic SRL”Pascolina”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 181
Data: 01.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 210450,00
Inclusiv TVA: 252540,00

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654091796879 din 01.06.2022, a fost încheiat contractele de 
achiziții cu CC”Nivalli-Prod”SRL în suma totală cu TVA de 354570,00 lei, SRL”Pascolina” în suma totală cu TVA de 252540,00 lei. 
Contractele de achiziție menționate, se referă la procurarea produselor de origine animală pentru instituțiile preșcolare din mun. 
Ungheni pentru trimestrul III al anului 2022. _

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

____Avînd în vedere situația creată pe perioada vacanței de vară, și anume că în municipiul Ungheni în luna iulie  a activat doar 
2 instituții preșcolare, iar în luna august o instituție preșcolară nu a putut fi redeschisă datorită faptului că reparația acoperișului 
nu a fost  finalizată, cantitatea de produse conform specificației contractelor de achiziție publică nr. 180 din 01 iulie 2022, nr. 181 
din 01 iulie 2022, au fost executate într-o cantitate mai mică de cît cele prevăzute inițial.. 

Astfel, este necesar să fie prelungite contractele de achiziții publice nr. 180 din 01 iulie 2022, nr. 181 din 01 iulie 2022, ca urmare 
a faptului că există o cantitate de bunuri nefurnizate, acestea urmează a fi livrate instituțiile subordonate Primăriei mun. Un-
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gheni.___

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._8_din __12.09.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenelor de executare și valabilitate a contractului de achizi-
ții publice nr. 180 din 01.07.2022, pînă la data de 31.12.2022. _

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC”Nivalli-Prod” 1 12.09.2022

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._8_din __12.09.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenelor de executare și valabilitate a contractului de achizi-
ții publice nr. 181 din 01.07.2022, pînă la data de 31.12.2022. _

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Pascolina” 1 12.09.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 09  din 07.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Naţional Anticorupţie 
Localitate Chișinău 
IDNO 1006601000222
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 198 
Număr de telefon 022-257-337 / 078452987 
Număr de fax -
E-mail oficial eduard.dutca@cna.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Eduard Dutca 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicare 

Obiectul achiziției Servicii de igienizare și utilităţi publice 
Cod CPV 5000000-5, 65000000-3

Valoarea estimată a achiziției 1300000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: --

Data transmiterii anunțului de participare 15.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □  

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 30.12.2021

Denumirea operatorului economic Tamara Sivoglo  
Nr. și data contractului de achiziție Nr. 09/1001

Data: 10.01.2022

mailto:eduard.dutca@cna.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574691801289
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574691801289?tab=contract-notice
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 42000   lei 
Inclusiv TVA: - lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor - Rezilierea contractului nr. 09/1001 cu suma de 13364  
(treisprezece mii trei sute șaizeci și patru) lei 

Temeiul juridic Decizia grupului de lucru pentru achiziţii nr. 15 din 
07.09.2022

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________---____________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Nr. 09/1001 – Cererea dnei. Tamara Sivoglo  privind rezilierea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor  de achiziție au  fost încheiate acordurile adiţionale  
privind rezilierea contractelor după cum urmează:  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Tamara Sivoglo  09 07.09.2022 - 13364 lei - lei 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



141

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052524 din  26.08.2022

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon (022) 201 601
Număr de fax
E-mail oficial dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet www.chisinauedu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de 

educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anu-
lui Aprilie-iunie 2022

Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimată a achiziției 11 934 310,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052524
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1646056441764

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 28.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

07.04.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatoru-
lui economic

Nr. contrac-
tului de 
achiziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de 
achiziție

Termen de 
valabilitate

Termen de execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sect. Buiucani 

LOVIS ANGRO SRL 27/A 18.04.22 445120,00 503100,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 28/A 18.04.22 788518,00 859300,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

MELTAN SRL 29/A 18.04.22 898540,00 1005400,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

30/A 18.04.22 135070,00 145860,00 31.12.22
18.04.2022-
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 31/A 18.04.22 233830,00 252590,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 32/A 18.04.22 240900,00 288860,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DETS sect. Botanica

ALIM TOTAL SRL 34 18.04.22 328600,00 354960,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 35 18.04.22 1089962,00 1184890,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

MELTAN SRL 36 18.04.22 1146670,00 1289320,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

37 18.04.22 145460,00 157080,00 31.12.22
18.04.2022-
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 38 18.04.22 496880,00 559000,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 39 18.04.22 350400.00 420160.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DETS sect.Râșcani

DELMIX PRIM SRL 30 18.04.22 1296573,99 1407900,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

MELTAN SRL 31 18.04.22 1247630,00 1427200,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 32 18.04.22 344200,00 371800,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 33 18.04.22 623690,00 698750,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 34 18.04.22 525600,00 630240,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

35 18.04.22 103900,00 112200,00 31.12.22
18.04.2022-
30.06.2022

DETS sect.Ciocana

MELTAN SRL 77 18.04.22 914840.00 1029400.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 78 18.04.22 197100.00 236340.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

79 18.04.22 124680.00 134640.00 31.12.22
18.04.2022-
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 80 18.04.22 216390.00 233750.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022
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LOVIS ANGRO SRL 81 18.04.22 370070.00 419250.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 82 18.04.22 801920.00 873770.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DETS sect.Centru

ALIM TOTAL SRL 23 18.04.22 216390,00 233750,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 24 18.04.22 716832,00 781870,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 25 18.04.22 300200,00 335400,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

MELTAN SRL 27 18.04.22 838997,00 937900,00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

26 18.04.22 124680,00 134640,00 31.12.22
18.04.2022-
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 28 18.04.22 208050,00 249470.00 31.12.22 18.04.2022-
30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a), b) și c)
Micșorarea valorii contractului  (după caz)  - 9 142 339,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului  
Denumirea 
produsului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar (cu 
TVA)

Suma

Micșorată

 (cu TVA)   
DETS sec. Buiucani

LOVIS ANGRO SRL Brocoli 5000 3266,50 55,90 182597,35

Fasole verde 
congelate

4000 2875 55,90 160712,50

TOTAL: 343309,85

DELMIX PRIM SRL Sveclă roșie 10000 6008 15,73 94505,84

Conopidă 3000 619,90 48,00 29755,20

Ardei Grași 5000 1306,80 61,00 79714,80
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Lămâie 2000 1023,50 38,00 38893,00

Pătrunjel proa-
spăt

400 11,7 72,00 842,40

Mărar Proaspăt 400 84,9 72,00 6112,80

TOTAL: 249824,04

MELTAN SRL Varză 13000 7058 15,00 105870,00

Rădăcină de 
țelină

6000 3590 25,00 89750,00

Tulpină de țelină 1000 561,8 36,40 20449,52

Mere proaspete 40000 20831 6,80 141650,80

Banane 11000 6178,12 32,00 197699,90

TOTAL: 555420,22

PRODAGROTRADE 
SRL

Morcov 13000  1369,90 11,22 15370,26

TOTAL: 15370,26

ALIM TOTAL SRL Cartofi 17000 2338 9,17 21439,45

Ceapă 10000 4102 9,67 39666,34

TOTAL: 61105,79

PROCRIOMAX SRL
Portocale 11000 4215,96 26,26 110711,09

TOTAL: 110711,09

DETS sec.Rîșcani

”Delmix-Prim”SRL Sveclă roșie 10000 5299,77 15,73 83365,30

Conopidă 7000 4250 48,00 204000,00

Lămâie 2000 1021 38,00 38798,00

Pătrunjel 
proaspăt 1200 867,9 72,00 62488,80

Mărar proaspăt 1200 908,5 72,00 65412,00

Ardei grași 7000 2930 61,00 178730,00

Roșii proaspete 6000 1813,8 39,80 72189,24

TOTAL: 704983,34

”Meltan”SRL Varză 12000 6243 15,00 95211,12

Rădăcină de 
țelină 4000 2074 25,00 51850,00

Tulpină de țelină 3000 2153 36,40 78369,20

Mere proaspete 35000 21222 6,80 144309,60

Banane 25000 18447 32,00 590304,00

TOTAL: 960043,92

”Alim Total”SRL Cartofi 30000 12136 9,17 111287,12

Ceapă 10000 3671 9,67 35498,57

TOTAL: 146785,69

„Lovis Angro”SRL Brocoli 8000 6675 55,90 373132,50

Fasole verde, 
congelate 4500 3465 55,90 193693,50

TOTAL: 566826,00
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”Procriomax”

SRL
Portocale 24000 16697,7

26,26
438481,59

TOTAL: 438481,59

„Prodagrotrade”S-
RL Morcov 4993 11,22 56021,46

TOTAL: 56021,46

DETS s.Ciocana

SRL Lovis Angro 
nr.81

brocoli 4000.00 2402.00 55.90 134271.80

păstări conge-
lete

3500.00 2432.50 55.90 135976.75

TOTAL: 270248.55

SRL Alim Total 
nr.80

ceapă 9000.00 2817.2037 9.67 27242.36

TOTAL: 27242.36

SRL Procriomax 
nr.78

portocale 9000.00 3617.00 26.26 94982.42

TOTAL: 94982.42

SRL Delmix Prim 
nr.82

svecla roșie 9000.00 4394.894 15.73 69131.68

conopidă 2500.00 918.70 48.00 44097.60

ardei grași 5000.00 2078.70 61.00 126800.70

roșii proaspete 4000.00 1249.10 39.80 49714.18

lămîie 2000.00 1392.10 38.00 52899.80

pătrunjel 500.00 249.50 72.00 17964.00

mărar 500.00 299.70 72.00 21578.40

TOTAL: 382186.36

SRL Meltan nr.77 mere 40000.00 25810.00 6.80 175508.00

banane 13000.00 8033.00 32.00 257056.00

radacina de 
țelină

5000.00 3052.00 25.00 76300.00

tulpină de țelină 1000.00 249.00 36.40 9063.60

varză proaspătă 12000.00 4990.40 15.00 74856.00

TOTAL: 592783.60

SRL Prodagrotrade 
nr.79

morcov 12000.00 6150.6595 11.22 69010.40

TOTAL: 69010.40

DETS sect.  Centru
Prodagrotrade SRL Morcov 12000 8543 11,22 95852,46

TOTAL: 95852,46

Lovis Angro SRL Brocoli 4000 3300 35,90 184470,00

Fasole verde 
congelată

2000 1615 55,90 90278,50

TOTAL: 274748,50

Delmix Prim SRL Sveclă 9000 5910 15,73 92964,19

Conopidă 2500 1244,50 48,00 59736,00

Ardei 4500 2198,30 61,00 134096,30



146

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Roșii proaspete 3000 684,50 39,80 27243,10

Lămâie 2000 1317 38,00 50046,00

Pătrunjel 350 66,90 72,00 4816,80

Mărar 350 157,90 72,00 11368,80

TOTAL: 380271,19

Alim Total SRL Cartofi 16000 2981 9,17 27335,77

Ceapă 9000 4487 9,67 43389,29

TOTAL: 70725,06

Meltan SRL Banane 10000 6936 32,00 221952,00

Mere proaspete 40000 29097 6,80 197959,60

Rădăcină de 
țelină

5000 3449,50 25,00 86237,50

Tulpină de țelină 1000 437 36,40 15906,80

Varză 12300 8208 15,00 123125,05

TOTAL: 645080,95

Procriomax SRL Portocale 9500 6299,49 26,26 165424,69

TOTAL: 165424,69

DETS sect.  Botanica
SRL Meltan Banane

16000,0 8128,50 32,0 260112,0

Mere 50000,0 30771,75 6,80 209247,90

 Rădăcini de 
țelină 6000,0 3102,0 25,0 77550,0

Tulpină de țelină 1300,0 559,0 36,40 20347,60

Varză 16000,0 8390,0 15,0 127800,0

Total: 695057,50

SRL Prodagrotrade Morcov 14000,0 7218,0 11,22 80985,96

Total: 80985,96

SRL Procriomax Portocale 16000,0 8072,30 26,26 211978,58

SRL Lovis Angro Brocoli 6000,0 3540,0 55,90 197886,0

Fasole verde 
congelată

4000,0 2550,0 55,90 142545,0

Total 340431,0

SRL Delmix Prim Ardei grași 7000,0 1889,50 61,0 115259,50

Conopidă 4000,0 1441,18           48,0
69176,64

Lămîii 2000,0 1081,95 38,0 41114,10

Marar 600,0 278,55 72,0 20055,60

Pătrungel 600,0 210,0 72,0 15120,0

Roșii 5000,0 892,5 39,80 35521,50

Sfeclă roșie 13000,0 8041,60 15,73 126494,31

Total: 422741,65

SRL Alim Total Cartofi 25000,0 6005,0 9,17 55065,85
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Ceapă 13000,0 6064 9,67 58638,88

Total: 113704,73

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

          Frecvența nestabilă a copiilor, pe perioada de vară unele instituții și-au sistat activitatea, în alte instituții a scăzut 
frecvența din cauza vacanței,  aceste motive au dus la necesitatea micșorării cantității la produsele achiziționate.

III. Rezultatele examinării:

            În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru   din  
26.08.2022 a fost încheiate acorduri adiţionale privind necesitatea micșorării valorii contractelor.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA
DETS sec. Buiucani

LOVIS ANGRO SRL 89/A/27 26.08.2022 286091,54 343309,85
DELMIX PRIM SRL 90/A/28 26.08.2022 208186,70 249824,04
MELTAN SRL  91/A/29 26.08.2022 462850,18 555420,22
PRODAGROTRADE SRL 92/A/30 26.08.2022 12808,55 15370,26
ALIM TOTAL SRL 93/A/31 26.08.2022 50921,49 61105,79
PROCRIOMAX SRL 94/A/32 26.08.2022 92259,24 110711,09

DETS sec.Rîșcani

DELMIX PRIM SRL 69 26.08.2022 649127,24 704983,34
MELTAN SRL 70 26.08.2022 833843,52 960043,92
ALIM TOTAL SRL 71 26.08.2022 135890,09 146785,69
LOVIS ANGRO SRL 72 26.08.2022 506851,12 566826,00
PROCRIOMAX SRL 73 26.08.2022 365679,63 438481,59
PRODAGROTRADE SRL 74 26.08.2022 51877,27 56021,46

DETS sec.Ciocana
LOVIS ANGRO SRL 54 26.08.2022 237 633.37 270 248.55
ALIM TOTAL SRL 55 26.08.2022 25 213.97 27 242.36
PROCRIOMAX SRL 55 26.08.2022 79 212.30 94 982.42
DELMIX PRIM SRL 57 26.08.2022 348 934.55 382 186.36
MELTAN SRL 58 26.08.2022 525 204.87 592 783.60
PRODAGROTADE SRL 59 26.08.2022 63 905.35 69 010.40

DETS sec. Botanica
SRL MELTAN Nr.75 25.08.2022 617835,82 695057,50
SRL PRODAGROTRAIDE Nr.76 25.08.2022 74995,02 80985,96
SRL PROCRIOMAX Nr.77 25.08.2022 176783,37 211978,58
SRL LOVIS ANGRO Nr.78 25.08.2022 302009,40 340431,0
SRL DELMIX PRIM Nr.79 25.08.2022 387560,60 422741,65
SRL ALIM TOTAL Nr.80 25.08.2022 105255,25 113704,73

DETS sec.Centru



148

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

PRODAGROTRADE SRL 67/A 26.08.2022 79877,05 95852,46
LOVIS ANGRO SRL 68/A 26.08.2022 228957,08 274748,50
DELMIX PRIM SRL 69/A 26.08.2022 316892,65 380271,19
ALIM TOTAL SRL 70/A 26.08.2022 58937,55 70725,06
MELTAN SRL 71/A 26.08.2022 537567,45 645080,95
PROCRIOMAX SRL 72/A 26.08.2022 137853,90 165424,69

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”



149

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643669048550_ din _12/08/2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600113104
Adresa str. G Enescu 5
Număr de telefon 022 71 90 29,  022 85 60 79, 79707450
Număr de fax 022 85 43 55
E-mail oficial dendrariu@gmail.com
Adresa de internet dendrariu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de pavare
Cod CPV  34100000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 666 666
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1643669048550
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21051014/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 7 mart 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/
sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget municipal
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

14/04/2022  .   

Denumirea operatorului economic SRL Camonir

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643669048550
mailto:dendrariu@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643669048550
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051014/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051014/
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643669048550
Data: 22/04/2022  

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 400 000

Inclusiv TVA: 1 680 000,35

Termen de valabilitate 31/12/2022
Termen de execuție 90 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin (7), pct. 2 pct. 4 din Legea privind achizițiile publice 

nr. 131 din 03/07/2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Suma contractului se majorează cu 202 200 (două sute două mii două sute lei) lei, inclusive TVA 33 700 lei, majorare  
care este determinată majorarea volumului lucrărilor, conform devizului de cheltuieli (Forma nr. 7, 5, 3), care este 
anexă și constituie parte la prezentul accord.

1 2 3 4 5 6 7

 1. Pavarea aleei din sectorul nr. 
13 (aleea centrala)

1

DG04B
Desfacerea de borduri de piatra 
sau de  beton  de orice dimensiune, 
asezate pe beton

m
105,000

16,822

——————

16,822

1 766,352

——————

1 766,352

 2

DG02A
Desfacerea de pavaje din calupuri, 
pavele normale si abnorme nebi-
tumate 

m2
170,000

8,937

——————

8,937

1 519,273

——————

1 519,273

 3

TsE04C Nivelarea terenului natural si a plat-
formelor de terasamente cu Bobcat 100m2

1,700
30,801

——————

0,000

52,362

——————

0,000

 4

DA06A1

Strat de agregate naturale cilin-
drate, avind functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, aerisire, anti-
geliva si anticapilara, cu asternere 
manuala cu piatra sparta (170 m2 
x 0,04m)

m3
6,800

517,521

—————

60,455

3 519,145

—————

411,097
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1 2 3 4 5 6 7

 5

DA06A2

Strat de agregate naturale cilin-
drata, avind functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, aerisire, anti-
geliva si anticapilara, cu asternere 
manuala, cu nisip (170 m2 x 0,02m)

m3
3,400

391,078

——————

60,456

1 329,666

——————

205,549

 6

DE11A

Borduri mici, prefabricate din bet-
on cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuare-
lor, aleilor, etc., asezate pe o fun-
datie din beton, de 10x20 cm

m
105,000

143,502

——————

15,771

15 067,751

——————

1 655,955

 7

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
vibropresat tip caramida 200x100x-
40mm culoare gri)

m2
53,000

255,594

—————

54,883

13 546,488

—————

2 908,803

 8

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
vibropresat pгtrat 100x100x40 mm 
culoare rosie)

m2
53,000

260,436

——————

54,883

13 803,090

——————

2 908,803

 9

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
demontat)

m2
64,000

113,465

——————

54,883

7 261,750

——————

3 512,518

 
10

Tr-
B01A2-3

Transporturi materialelor din grupa 
4 (incarcare, asezare, descarcare, 
asezare), cu roabe pe pneuri, pe 
distanta de 30 m

t
9,350

59,401

——————

59,401

555,402

——————
555,402

 
11

TsC02D1
Incarcarea  cu excavator pe pneuri 
de 0,21-0,39 mc, cu comanda hi-
draulica, (resturi de constructie)

100 m3
0,260

1 599,600

——————

0,000

415,896

——————

0,000

 
12

TsI50B5 Transportarea cu autobasculanta 
de 5 t la distanta  de 15 km t

35,100

77,402

——————

0,000

2 716,800

——————

0,000

 

Total Pavarea aleei din sectorul 
nr. 13 (aleea centrala)

Inclusiv salariu

61 553,975

15 443,752
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1 2 3 4 5 6 7

2. Pavarea aleei din sectoarele 
13/4-13/5-13/6-13/7

13

DG04B
Desfacerea de borduri de piatra 
sau de  beton  de orice dimensiune, 
asezate pe beton

m
89,000

16,822

——————

16,822

1 497,194

——————

1 497,194

 
14

DG02A
Desfacerea de pavaje din calupuri, 
pavele normale si abnorme nebi-
tumate 

m2
236,000

8,937

——————

8,937

2 109,108

——————

2 109,108

 
15

TsE04C Nivelarea terenului natural si a plat-
formelor de terasamente cu Bobcat 100m2

2,360

30,857

——————

0,000

72,822

——————

0,000

 
16

DA06A1

Strat de agregate naturale cilin-
drate, avind functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, aerisire, anti-
geliva si anticapilara, cu asternere 
manuala cu piatra sparta (165 m2 x 
0,04m + 71 x 0,06)

m3
10,860

517,534

——————

60,456

5 620,422

——————

656,547

 
17

DA06A2

Strat de agregate naturale cilin-
drata, avind functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, aerisire, anti-
geliva si anticapilara, cu asternere 
manuala, cu nisip (236 m2 x 0,02m)

m3
4,720

391,156

——————

60,456

1 846,256

—————

285,350

 
18

DE11A

Borduri mici, prefabricate din bet-
on cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuare-
lor, aleilor, etc., asezate pe o fun-
datie din beton, de 10x20 cm

m
89,000

143,502

——————

15,771

12 771,712

——————

1 403,619

 
19

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
vibropresat tip caramida 200x100x-
40mm culoare gri)

m2
82,500

255,594

——————

54,883

21 086,537

——————

4 527,854

 
20

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
vibropresat tip patrat 100x100x40 
mm culoare rosie)

m2
12,000

260,428

——————

54,883

3 125,141

——————

658,597
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1 2 3 4 5 6 7

 
21

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
vibropresat tip patrat 200x100x40 
mm culoare rosie)

m2
70,500

260,434

——————

54,883

18 360,593

——————

3 869,257

 
22

DE18B

Pavaje executate din placi de tro-
tuare din beton prefabricat asezate 
pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:6, ros-
tuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 
demontat)

m2
71,000

113,465

——————

54,883

8 056,020

——————

3 896,699

 
23

Tr-
B01A2-3

Transporturi materialelor din grupa 
4 (incarcare, asezare, descarcare, 
asezare), cu roabe pe pneuri, pe 
distanta de 30 m

t
5,400

59,404

——————

59,404

320,782

——————

320,782

 
24

TsC02D1
Incarcarea  cu excavator pe pneuri 
de 0,21-0,39 mc, cu comanda hi-
draulica, (resturi de constructie)

100 m3
0,380

1 600,211

——————

0,000

608,080

——————

0,000

 
25

TsI50B5 Transportarea cu autobasculanta 
de 5 t la distanta  de 15 km t

51,300

77,398

——————

0,000

3 970,500

——————

0,000

 

Total Pavarea aleei din sec-
toarele 13/4-13/5-13/6-13/7

Inclusiv salariu

79 445,167

19 225,007

Total  lei 141 000

Contribuții de asigurări sociale 24,00 % 8 321

Transport 3,00 % 2 933

Cheltuieli de regie 8,50 % 12 942

Total 100,00 + 165 196

Beneficiu 2,00 % 3 304
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1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 + 168 500

TVA 20,00 % 33 700

Total deviz:

Inclusiv salariu

202 200

——————

34 670

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificările aduse contractului nu afectează natura generală a contractului, nu sun substațiile și au fost determinate 
de condiții, care nu au putut fi luate în considerare la momentul planificării lucrărilor. Modificările nu extinde obiectul 
contractului, nu schimbă echilibrul economic al contractului și nu ar fi determinat alegerea altui participant:

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-
b3wdp1-MD-1643669048550 din 22/04/2022 a fost încheiat acordul adiţional privind _Lucrări de pava-
re_____________________________

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
SRL Camonir o c d s - b 3 w d p 1 -

MD-1643669048550/1
12/08/2022 168 500 202 200

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 3 din 07.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004105
Adresa Str.VI.Korolenko, 8
Număr de telefon 022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax 022 72 79 33
E-mail oficial cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet http://medicina-legala.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Furdui Doina, 067744986,

doina.furdui@cml.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negocieri fara Publicare
Obiectul achiziției Servicii de paza fizică si tehnică
Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 709 287,60 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 202200299
Link: 

Data publicării anunțului de participare 16.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.12.2021

Denumirea operatorului economic Î.S. Servicii Pază a MAI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: K-0171

Data: 03.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 709 287,60 lei
Inclusiv TVA: 851 145,12 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic Ordinul CML nr. 56 din 30.08.2022 cu privire la redeschiderea Sec-

ției medico-legale Leova
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional de micșorare nr. 2 din 11.04.2022 în sumă de 
8470,53 lei.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

A fost încheiat contract privind achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică prin negocieri fără publicare în sumă 
de 851 145,12 lei (inclusiv TVA). După încheierea acordului de micșorare nr. 2 suma contractului constituia 849731,31 
lei. După modificarea dată suma contractului va constitui 853596,90 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a redeschiderii Secției medico-legale Leova, a apărut necesitatea de majorare a contratului nr. K-0171 din 
03.01.2022.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind majorarea contractului nr. K-0171 din 03.01.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.S. Servicii Pază a 
MAI

3 07.09.2022 3221,33 lei 3865,59 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 07 septembrie 2022     

ocds-b3wdp1-MD-1657625172625   din ”26”iulie  2022 .

Lucrări de amenajare a căii de acces cu lungimea de 240 m din s.Cobusca Veche (cimitir)

Cod CPV:45200000-9

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Cobusca Veche
Localitate s.Cobusca Veche
IDNO 1007601009059
Adresa s.Cobusca Veche,str.Stefan cel Mare si Sfint 18
Număr de telefon 026535269, 0685555159
Număr de fax 026535266
E-mail p_cobusca_veche@mail.ru
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Galbinean Larisa ,026535269,060523348

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri R  

Licitație inchisa £  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a căii de acces cu lungimea de 240 

m din s.Cobusca Veche (cimitir)
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției Fără TVA:310275,24

Inclusiv TVA:372330,29
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:nr.21059879 
Link:-ocds-b3wdp1-MD-1657625172625  

Data publicării anunțului de participare din 12.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634793682256
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634793682256
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      Servicii □  Lucrări-v
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați] Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.07.2022

Denumirea operatorului economic INTELHOME SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:30

Data: 26.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:310275,24

Inclusiv TVA:372330,29
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  £

Rezilierea contractului  R

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 art. 76 alin (7) pct2)

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante Nu sint
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Contractul nr.30 din 26.07.2022 în sumă de 372330,29 lei încheiat între Primaria Cobusca Veche și agentul 
economic INTELHOME SRL cu termenul de valabilitate pănă la 31.12.2022 a fost executat conform termenilor 
prescrise în contract paragraful 2. pnct.2.1 durata de executie 2 luni de la data semnarii contractului.Grupul 
de lucru împreună cu responsabilul tehnic s-au deplasat la faţa locului pentru a participa la recepţia finală 
a obiectului.În urma analizei și verificării caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la executare a lucrărilor 
conform devizului și anume:se micșorează la capitolul amenajarea teritoriului lucrări de construcţie(poarta 
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principală)-1,800 m2,mai mica dimensiunea porţii suma 5490,54 lei,cap.2,trotuar din panouri prefabricate 
se micsoreaza suma de 2766,46 lei,cap.3 perete de sprigin suma 5141,58 lei,balustrada metalică suma de 
2555,02 lei,în total cu cheltuieli adiţionale la deviz se micşorează suma de 25384,78 lei.

Pentru lucrările  excluse din caietul de sarcini s-a intomit Deviz local de excludere,unde detailat s-au exspus 
lucrările neeczecutate cu valoarea totală de 25384,78 lei.

Gupul de lucru al Primăriei Cobusca Veche analizînd în realitate obiectul,procesele verbale de executare a 
lucrărilor a decis micșorarea valorii contractului nr.30 din 26 iulie 2022 încheiat între Primăria Cobusca veche 
și agentul economic INTELHOME SRL cu termenul de valabilitate pănă la 31.12.2022 cu suma de 25384,78 lei.
Modificarile nu afectează natura generală a contractului,lucrările au fost executate în termen conform obiec-
tivelor puse spre executare.

Suma contractului nr.30 din 26.07.2022 încheiat între Primăria Cobusca Veche și agentul economic INTELHO-
ME SRL va fi de 346945,51 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_____________________________________________________________________________________În urma 
analizei şi verificării caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la executare a lucrărilor conform devizului și anume:se 
micșorează la capitolul amenajarea teritoriului lucrări de construcţie(poarta principală)-1,800 m2 suma 5490,54 lei,-
cap.2,trotuar din panouri prefabricate se micsoreaza suma de 2766,46 lei,cap.3 perete de sprigin suma 5141,58 lei,ba-
lustrada metalică suma de 2555,02 lei,în total cu cheltuieli adiţionale la deviz se micșorează suma de 25384,78 lei.

Pentru lucrările  excluse din caietul de sarcini s-a intomit Deviz local de excludere,unde detailat s-au exspus lucrările 
neeczecutate cu valoarea totală de 25384,78 lei.

În urma analizelor ambele părţi au ajuns la concluzia de a micşora valoarea contractului nr.30 din 26 iulie 2022 în-
cheiat între Primăria Cobusca veche și agentul economic INTELHOME SRL cu termenul de valabilitate pănă la 
31.12.2022 cu suma de 25384,78 lei.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării, grupul de lucru în baza deciziei  solicită încheierea acordul-cadru privind  micșorarea 
valorii contractului nr.30 din 26.07.2022. încheiat între Primăria Cobusca veche și agentul economic INTELHO-
ME SRL cu termenul de valabilitate pănă la 31.12.2022 cu suma de 25384,78 lei.

Suma contractului nr.30 din 26.07.2022 încheiat între Primăria Cobusca veche și agentul economic INTELHO-
ME SRL va fi de 346945,51 lei.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

INTELHOME SRL Nr.30 07.09.2022 289121,26 57824,25
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __7__ din __12.09.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 

2022 REPETAT
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 267 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656078927239
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656078927239?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md


161

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

15.07.2022

Denumirea operatorului economic SRL”Domădicar”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 190
Data: 15.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 247500,00
Inclusiv TVA: 297000,00

Denumirea operatorului economic SA”Lactis”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 191
Data: 15.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 86400,00
Inclusiv TVA: 93600,00

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-
tului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1656078927239 din 24.06.2022, a fost încheiat contractele de 
achiziții cu SRL”Domădicar” în suma totală cu TVA de 297000,00 lei, SA”Lactis” în suma totală cu TVA de 93600,00 lei. Contractele 
de achiziție menționate, se referă la procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare din mun. Ungheni pentru 
trimestrul III al anului 2022 REPETAT. _

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

____Avînd în vedere situația creată pe perioada vacanței de vară, și anume că în municipiul Ungheni în luna iulie  a activat doar 
2 instituții preșcolare, iar în luna august o instituție preșcolară nu a putut fi redeschisă datorită faptului că reparația acoperișului 
nu a fost  finalizată, cantitatea de produse conform specificației contractelor de achiziție publică nr. 190 din 15 iulie 2022, nr. 191 
din 15 iulie 2022, au fost executate într-o cantitate mai mică de cît cele prevăzute inițial.. 

Astfel, este necesar să fie prelungite contractele de achiziții publice nr. 190 din 15 iulie 2022, nr. 191 din 15 iulie 2022, ca urmare a 
faptului că există o cantitate de bunuri nefurnizate, acestea urmează a fi livrate instituțiile subordonate Primăriei mun. Ungheni.___
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._7_din __12.09.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenelor de executare și valabilitate a contractului de achizi-
ții publice nr. 190 din 15.07.2022, pînă la data de 31.12.2022. _

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Domădicar” 1 12.09.2022

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._7_din __12.09.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenelor de executare și valabilitate a contractului de achizi-
ții publice nr. 191 din 15.07.2022, pînă la data de 31.12.2022. _

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA”Lactis” 1 12.09.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 09.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ocnița 
(cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni)

Localitate Or. Ocnița
IDNO 1021601000171
Adresa MD-7101, or.Ocnița, str.Ciuguraș, str-la 3
Număr de telefon 022-26-46-48
Număr de fax -
E-mail oficial drsa.ocnita@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lilia Hropotinschii, tel.0271 2-42-06

e-mail: lilia.hropotinschi@ansa.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  □

Licitație deschisă □  Altele:
Obiectul achiziției Produse petroliere pentru DTSA Ocnița/Dondușeni, 

anul 2022 (repetat)
Cod CPV 09132000-3
Valoarea estimată a achiziției 272 975,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1643269989090
Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1643269989090?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 27.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □    Servicii □   Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.02.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643269989090?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643269989090?tab=contract-notice
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Denumirea operatorului economic VENTO RETAIL S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  1 COP

Data: 04.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 298 252,50

Inclusiv TVA: 357 903,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

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) lit. a) și lit.c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) + 53 685,00
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pentru asigurarea bunei funcționări a autoturismelor de serviciu.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Devine necesară achiziționarea de la contractul inițial a unor bunuri suplimentare care nu au fost incluse în contrac-
tul inițial, dar care au devenit necesare ulterior; modificarea nu afectează natura contractului. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 COP din 04.02.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modifi-
cărilor

Suma finală a con-
tractului

VENTO RETAIL S.R.L. AA2COP din 
09.09.2022

+ 53 685,00 411 588,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7   din 12  septembrie  2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Număr de telefon 0235-21707
Număr de fax 0235/22-612
E-mail oficial
Adresa de internet dgorhei@gmail.com  galinagorgos90@

gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gorgos Galina , 023521707/079106889

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de cantină și servicii de  catering semestru I anul 

2022
Cod CPV 55500000-5

Valoarea estimată a achiziției 1745163,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637734956727
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637734956727?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Bugetul local]

mailto:dgorhei@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637734956727
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic S.C.”Brodețchi” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 291

Data: 22.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1750696.23
Inclusiv TVA:1971244.60

Termen de valabilitate 30.09.2022

Termen de execuție 30.09.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Conform acordului adițional nr.11 din 08 aprilie 2022 va-
loarea contractului a  fost micșorat cu 662745,00 (suma 
alimentației la gimnazii)

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform procedurii  Licitație deschisă din 15.12.2021 a fost semnat contractul “Servicii de cantina și servicii de ca-
tering semestru I  anul 2022” cu suma 1971244,60 lei. 

Conform acordului adițional nr.11 din 08 aprilie 2022 valoarea contractului a  fost micșorat cu 662745,00 (suma alimen-
tației la gimnazii).

La moment este necesar a modifica prin majorarea valorii contractului cu suma  12190,80 lei (suma alimentației la 
grădiniță).

Contractul nr.291 din 22.12.2021, după modificare suma contractulu  va fi  1320690,40 lei .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform informației  primite de la directoru gradiniței Bulaiești , frecvența  unu număr mai mare de copii în grădiniță 
și în legătură cu finisarea perioadei de livrare conform termenului stabilit, ceia ce a dus la majorarea  parțială a  con-
tractului .

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.291 din 22.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea  valorii contractului.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.C.”Brodețchi” 
SRL

34 12.09.2022 1173147.80 1320690.40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21048993  din  26.08.2022

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon (022) 201 601
Număr de fax
E-mail oficial dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet www.chisinauedu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Pâine necesare pentru instituțiile de educație timpurie 

din mun.Chișinău, pentru perioada anului februarie-iu-
nie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 005 814,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048993
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1640001522087

Data publicării anunțului de participare  20.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

13.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Nr. contrac-
tului de achi-

ziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de achi-
ziție

Termen de 
valabilitate

Termen de execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sec.Botanica

SA FRANZELUȚA 25 13.01.22 639595,86 690948,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Râșcani

SA FRANZELUȚA 26 13.01.22 677403,00 731790,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Ciocana

SA FRANZELUȚA 37 13.01.22 436015,97 471023,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Buiucani

SA FRANZELUȚA 21/A 13.01.22 451425,19 487669,40 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Centru

SA FRANZELUȚA 21/A 13.01.22 436015,97 471023,00 31.01.22 0 1 . 0 2 . 2 0 2 2 -
31.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a), b) și c)

Micșorarea valorii contractului  (după caz) - 522 846,46  lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului  

Denumirea produsului Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
micșorare

Preţ unitar lei 
(cu TVA)

Suma

Micșorată lei

 (cu TVA)   

DETS s.Ciocana

SA Franzeluța  Pîine fortificată din făină de grîu 
de calitate superiaoră

25000.00 2394.286 10.91 26121.66

Pîine din amestec din făină 
integrală de grîu și amestec de 

făină de secară.

15900.00 1147.8444 12.47 14313.62

TOTAL: 40435.28
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DETS s.Rîşcani
”Franzeluța”SA Pîine fortificată din făină de 

grîu de calitate superiaoră 34500 8927,9 10,91 97480,70

Pîine din amestec din făină 
integrală de grîu și amestec de 
făină de secară. 28500 12617,7

12,47
157395,69

TOTAL: 254876,39
DETS s. Buiucani

”Franzeluța”SA Pîine fortificată din făină de 
grîu de calitate superiaoră

25840 2660 10,91 29020,60

Pîine din amestec din făină 
integrală de grîu și amestec de 
făină de secară.

16500 1650 12,47
20575,50

TOTAL: 49596,10
DETS s. Botanica

SA Franzeluța Pîine de grâu cal. Superioară 36700,0 5230,14 10,91 27060,86
Franzelă cu făină de grâu inte-
grală

23300,0 2801,38 12,47 34933,22

Total: 91994,08

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

        Frecvența nestabilă a copiilor, pe perioada de vară unele instituții și-au sistat activitatea, 
în alte instituții a scăzut frecvența din cauza vacanței,  aceste motive au dus la necesitatea 
micșorării cantității la produsele achiziționate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr. 21048993  
din 26.08.2022 a fost încheiate acorduri adiţionale privind necesitatea micșorării valorii 
contractelor.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

DETS sec. Buiucani

FRANZELUȚA SA 95/A/21 26.08.2022 41330,08 49596,10

DETS sec.Rîșcani

FRANZELUȚA SA 75 26.08.2022  235996,66 254 876,39

DETS sec.Ciocana

FRANZELUȚA SA 60 26.08.2022 37 430.04 40 435.28

DETS sec. Botanica

SA FRANZELUȚA Nr.73 26.08.2022 85156,88 91994,08

DETS sec.Centru

FRANZELUȚA SA 66/A 26.08.2022 71620,50 85944,61

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md”
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14 din 8 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax 022-73-93-68
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Asea Indiuhova

achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament special
Cod CPV 18000000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 434 198,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21054926

ID: ocds-b3wdp1-MD-1649765416551
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649765416551?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Nu necesită

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 8 din 16 mai 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Valmatex Company”  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 55 - BN
Data: 26 mai 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 193 950,00
Inclusiv TVA: 232 740,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649765416551
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Termen de execuție 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Fi-
nanțelor – Trezoreria Chișinău, buget de stat (înregistrat de 
MF - 19 aprilie 2022)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de livrare 
Temeiul juridic În conformitate cu pct. 7.4. din contractul nr. 55-

BN din 26.05.2022 învederează că, „În cazul în care în 
circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, 
acesta se modifică prin acord adițional, inclusiv modificarea 
termenilor de executare, în cazul executării ulterioare a 
contractului. Când se execută pct. 7.1. și pct. 7.3., părțile 
modifică contractul prin acord – adițional, privind 
neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, 
inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și 
executării ulterioare a contractului.”.

Pct. 12.2. din contractul vizat prevede „Părțile con-
tractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să 
convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord 
adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care le-
zează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările 
și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de 
ambele Părți.”    

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante Nu este cazul
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă (licitație electronică) nr. ocds-b3wdp1-
MD-1649765416551 din 5 mai 2022, a fost încheiat contractul nr. 55-BN din 26 mai 2022 cu SRL „Valmatex Company”  
privind achiziționarea echipamentului special, după cum urmează:

Co
d 

CP
V

Denumirea bu-
nurilor

Uni-
ta-tea 
de mă-
su-ră

Can-
ti-tatea

Preț  fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Termenul de livrare, locul și condiți-
ile de livrare

18100000-0

Vestă  tactică 
multi-funcțio-
nală modulară

buc. 200 770,00 924,00 184 800,00
Termenul de livrare: în decurs 

de 90 zile de la momentul 
înregistrării contractului la 

Ministerul Finanțelor – Trezoreria 
Chișinău, buget de stat.

Locul livrării: Republica Moldova, 
mun. Chișinău, 

str. Tighina, 34.

Condiții de livrare: conform stan-
dardului Incoterms DDP, cu asigu-
rarea descărcării bunurilor până 
la locul indicat de Beneficiar cu 

implicarea personalului propriu. 

Geantă pentru 
încărcătoare 
AK

buc. 235 170,00 204,00 47 940,00
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Producătorul bunurilor menționate supra este SRL „Valmatex Company”. 

Contractul a fost înregistrat de Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chișinău la 6 iunie 2022, termenul limită de livrare 
a bunurilor fiind: 5 septembrie 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La 26 august 2022, în adresa IGC a parvenit demersul înaintată de SRL „Valmatex Company”, prin care se solicită pre-
lungirea termenului de livrare pentru lotul „Vestă tactică multifuncțională modulară” achiziționat în temeiul contrac-
tului nr. 55-BN din 26 mai 2022, până la 20 septembrie 2022, invocând că, livrarea mărfii până la data limită prevăzută 
în contract nu este posibilă din motive obiective, și anume, fermoarele care urmează a fi cusute la veste tactice mul-
tifuncționale modulare sunt produse la comanda furnizorului de către compania din Letonia ARTA-F AS. Totodată, la 
22 august 2022, Arta-F AS, a informat în scris SRL ”Valmatex Company” că fermoarele urmează a fi livrate cu întârziere 
din motivul survenirii a unor întreruperi în aprovizionarea cu materie primă importată din Ucraina, menționând că 
comanda prenotată va fi livrată până la 9 septembrie 2022.

În acest sens, SRL „Valmatex Company” a justificat imposibilitatea executării contractului în termeni stabiliți prin pre-
zentarea copiei contractului nr. 51R-20 din 19.06.2020, încheiat cu ARTA-F a/s și scrisoare de informarea din 22.08.2022 
înaintată de ARTA-F a/s privind întârzierea confecționării și livrării a fermoarelor.

Totodată, se menționează faptul că, în temeiul contractului nr. 55-BN din 26.05.2022 privind achiziționarea echipa-
mentului special, furnizorul SRL „Valmatex Company”, a livrat 235 buc. de geantă pentru încărcătoare AK (factura 
fiscală seria și nr. EAC000016765 din 20.07.2022) și 60 buc. de veste tactice multifuncționale modulare (factura fiscală 
seria și nr. EAC000644405 din 01.09.2022). Astfel, contractul menționat este parțial executat.    

Conform art. 74 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ,,Termenul de executare a contractului de 
achiziții publice se stabilește în documentația de atribuire și ulterior se transpune în contract, având în vedere necesitățile 
rezonabile ale autorității contractante”.

Art. 76 alin. (3) din aceiași Lege prevede că ,,Se interzice modificarea oricărui element al contractului de achiziții publice 
încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sânt de natură să schimbe condițiile ofertei care au 
constituit temei pentru selectarea acesteia și să majoreze valoarea ei”, alin. (5) al aceluiași articol stipulează că ,,Operato-
rul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și 
prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunde-
rea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice”.

Totodată, conform capitolului nr. 7 ,,Eveniment în afara controlului” din Contractul             nr. 46-BN din 12 aprilie 2022 
,,7.1  Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului 
Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 
(războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de 
voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat 
(dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

1.3 Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune 
trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara 
Părții care invocă asemenea circumstanțe.

1.4 În cazul în care neexecutarea Contractului este justificată, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv 
modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1. și pct. 7.3., 
părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea 
termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.”, oferă posibilitatea aprobării prelungirii termenului de executare 
fără penalizarea operatorului economic, ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocat de războiul din Ucraina.

Suplimentar pct. 12.2. din Contractul vizat prevede „Părțile contractante au dreptul , pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost 
semnate de ambele Părți.”  
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III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind prelungirea termenului de livrare a echipamentului special pentru lotul „Vestă tacti-
că multifuncțională modulară” prevăzut în Contractul nr. 55-BN din 26 mai 2022 până la „20 septembrie 2022”, 
fără aplicarea penalităților și fără inițierea procedurii de înscriere a SRL „Valmatex Company” în lista de interdicție 
a operatorilor economici. 

  

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv 
TVA

„Valmatex Com-
pany” SRL

Cu capital autohton Nr. 
8

8 septembrie 
2022 0,00 0,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12 din 07.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Orhei
Localitate mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa mun.Orhei str.Vasile Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri *  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse de curățat și de lustruit, îngrijire personală 

pentru anul 2022
Cod CPV 39800000-0
Valoarea estimată a achiziției 375 290,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644936360269-
PN-1644936360269

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644936360269?tab=contract-noti-
ce

Data publicării anunțului de participare 16.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri *     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu *    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03 martie 2022

Denumirea operatorului economic Rodital Lux SRL

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644936360269?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644936360269?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644936360269?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 44
Data: 15.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 151 157,86
Inclusiv TVA: 181 437,48

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 08.04.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  *
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Legea 131/2015 Art.76 și Art.77]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin atribuirea contractului la  procedura de achiziții publice COP Produse de curățat și de lustruit, îngrijire person-
ală pentru anul 2022 s-au procurat Săpun de rufe 72% în cantitate de 969 buc în sumă de 4 602,75 lei ( patru mii 
șase sute doi lei, 75 bani - prețul per bucată 4,75 lei). Au rămas nelivrate 250  buc în sumă de 1 188,59 lei ( una mie 
una sută optzeci și șapte lei, 50 bani).La rezilierea contractului suma contractată v-a constitui 180 248,89 lei ( una 
sută optzeci mii două sute patruzeci și opt lei, 89 bani) MDL.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La semnarea contractului a fost stipulat condițiile de livrare a bunurilor în termen de 15 zile de la înregistrarea con-
tractului la Trezorerie (până la data de 08.04.2022).În data de 12.04.2022 agentul economic Rodital Lux SRL expediază 
scrisoare cu solicitare de prelungire a termenului de livrare cu 10 (zile) zile invocând motivul de blocare în vamă a 
transportului. După expirarea termenului cerut de agentul economic de prelungire de livrare (21.04.2022) autor-
itatea contractantă a solicitat în nenumărate rânduri livrarea bunurilor restante. Conform scrisorii de solicitare de 
reziliere a contractului din partea agentului economic Rodital Lux SRL din data de 04.08.2022, motivând că prețul 
per bucată a fost majorat de către furnizor fără să anunțe agentul economic. Din aceste considerente agentul eco-
nomic refuză să livreze bunurile cu prețul inițial propus la licitație.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 
07.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului nr.44 din 15.03.2022

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

Rodital Lux SRL 1/44 07.09.2022 990,492 1 188,59

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 02 din 08.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești
Localitate s.Costești, r.Ialoveni
IDNO 1012620008732
Adresa s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A
Număr de telefon 026851252, 026852864
Număr de fax 026851252
E-mail oficial liceuol@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Borta Nadejda, 026852864, contabilitateolimp@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri pentru bunuri
Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada 

septembrie-decembrie 2022

Cod CPV 15000000-6
Valoarea estimată a achiziției 182 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1658919291071

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.08.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
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Denumirea operatorului economic CC Nivali-Prod SRL 

Credoprim SRL

SRL Nobil Prest 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru CC “Nivali-Prod”SRL  Nr.29/22.08.2022 Credoprim 

SRL             Nr.30/22.08.2022

SRL Nobil Prest            Nr.31/22.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

CC “Nivali-Prod”SRL         69 087,50

Credoprim SRL                   44 547,69

SRL Nobil Prest                 104 434,46
Inclusiv TVA: 

CC “Nivali-Prod”SRL         82 905,00

Credoprim SRL                   48 871,50

SRL Nobil Prest                 120 356,20
Termen de valabilitate 30.12.2022 la toate contractele
Termen de execuție 4 luni la toate contractele

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, Articolul 

76, Aliniatul 7 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada septembrie-decembrie 2022”a fost 
prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic Olimp Costesti pe perioada septembrie-decembrie 2022. 
Modificarile efectuate sunt:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO)

Numărul si data 
contractului 

Valoarea 
contractului 
cu TVA

Valoarea mic-
sorarii con-
tractului 

Valoarea contractului 
dupa micsorare

1 CC “Nivali-Prod”SRL 29 din 22.08.2022 82905,00 28697,00 54208,00

2 Credoprim SRL 30 din 22.08.2022 48871,50 5020,00 43851,50

3 SRL Nobil Prest 31 din 22.08.2022 120356,20 20458,20 99898,00
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada septembrie-decembrie 2022”a fost 
prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic “Olimp” Costesti pe perioada septembrie-decembrie  2022. 
In legatura cu cresterea preturilor la produsele alimentare iar suma alocatiilor precizate fiind insuficiente , in con-
tractele incheiate cu agentii economici au survenit unele modificari. In rezultat este necesara micsorarea sumei 
mijloacelor banesti contractate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04 din 08.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor de achizitie publica.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC “Nivali-Prod”SRL 32 08.09.2022 23 915,50 28 697,00
Credoprim SRL 33 08.09.2022 4 506,34 5 020,00

SRL Nobil Prest 34 08.09.2022 17 875,25 20 458,20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din 09.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă 
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon 022-250-809
Număr de fax 022-250-809
E-mail oficial achizitii@urgenta.md
Adresa de internet ------------------------
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Moisenco Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □  □  Licitație Deschisă 
Obiectul achiziției Substanțe medicamentoase și consumabile pentru produc-

ere
Cod CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției 268 414,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD1634730125080/21045665
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634730125080?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 20.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-----------------------

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [proprii ]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.11.2021

Denumirea operatorului economic Policontract SRL 

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 40
Data: 30.11.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 150 000,00
Inclusiv TVA: 180 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului pentru cantitatea rămasă nelivrată.  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic - pct.pct. 7, 8  din contractul nr. 37 din 30.11.2021; 

- prevederile Regulamentului privind activitatea grupului de lu-
cru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărîrea de 
Guvern nr.10 din 20.01.2021;

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) ----
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost operate 

Alte informații relevante  Nu sunt 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție publică LD ocds-b3wdp1-MD1634730125080/21045665 din 10.11.2021 privind achi-
ziționarea « Substanțe medicamentoase și consumabile pentru producere » pentru necesitățile IMSP Institutul de Medi-
cină Urgentă, a fost încheiat cu Policontract SRL contractul nr. 40 din 22.11.2021, după cum urmează: 

Denumirea  bunurilor   Cantitatea  

contractată

U/M Preț f/
TVA 

Preț 

cu/TVA

Suma

 fără TVA

Suma cu TVA

1. Peroxid de hidrogen 35% - Me-
dicinal, vas 20-35 kg, ambalaj în-
tunecat, supapă p/u presiune, inel 
de protecție

10 000 kg 15,00 18,00 150 000,00 180 000,00

Total 150 000,00 180 000,00

 Pîna la moment (26.08.2022), la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul a livrat următoarea cantitate: 

Denumirea  bunurilor   Cantitatea 
livrata 

U/M Preț f/TVA Preț 

cu/TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 

TVA

1. . Peroxid de hidrogen 35% 
- Medicinal, vas 20-35 kg, am-
balaj întunecat, supapă p/u 
presiune, inel de protecție 

3234 kg 15,00 18,00 48 510,00 58 212,00

Total 48 510,00 58 212,00

Urmarea a solicitării de rezoluțiune de către Furnizor, contractul nr. 40 din 22.11.2021 se reziliază pentru următoarea 
cantitate nelivrată: 
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Denumirea  bunurilor   Cantitatea nelivrata, 
spre rezoluțiune

U/M Preț f/
TVA 

Preț 

cu/TVA

Suma fără TVA Suma cu 
TVA

1. Peroxid de hidrogen 35% - 
Medicinal, vas 20-35 kg, am-
balaj întunecat, supapă p/u 
presiune, inel de protecție 

6 766 kg 15,00 18,00 101 490,00 121 788,00

Total -101 490,00 -121 788,00

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin adresarea nr. 084 din  26.08.2022, Furnizorul Policontract SRL  ne informează  despre imposibilitatea onorării 
obligațiunilor contractuale ce țin de livrarea peroxidului de hidrogen la  prețul  contractat produs de către Inter-Sytez 
(Ucraina) din cauza majorării  prețului la Producător,  inclusiv și deprecierea monedei naționale față de principalele 
valute pe parcursul realizării contractului, (la data 03.01.2022 – costul  1 Dolari SUA, constituia 17.74 lei,  iar la data de 
26.08.2022 constituia 19.37 lei p-u 1 Dolari SUA), deoarece importul bunului contractat se efectuiază în Dolari SUA.

Astfel, Policontract SRL  ne aduce la cunoștință că nu este în stare de a suporta aceste majorări extreme de preț și soli-
cită rezoluțiunea contractului de achiziție publică nr. 40 din 22.11.2021 pentru cantitatea de bunuri rămasă nelivrată.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu pct. pct. 7, 8 ale contractului sus-menționat, se rezoluționează contrac-
tul nr. 40 din 22.11.2021 pentru cantitatea rămasă nelivrată, în valoare de  121 788,00lei, inclusiv TVA.  

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului de achiziție nr. 40  din 30.11.2022.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Policontract  SRL

autohton

1

09.09.2022

- 101 490,00

- 121 788,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



183

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8011 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.5 din 19 august 2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate s. Hîrbovăț
IDNO 1007601011250
Adresa s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 0265-72-425, 068278054
E-mail primarhirbovat@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Zatic Ana, tel.0265-72-425 e-mail: anita987@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale de construcție –pietriș pentru drumurile din 

s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Anunțul de participare Nr.: 21060616

Data publicării: 26.07.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1653663837321

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 5 din 08 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ZLT Cons Grup
IDNO 1017600045059
Date de contact 

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

mun.Chișinău or.Sîngera,srt.Cernîșevscki,18 
e-mail: izlotea@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Produs de pietriș 44100000-1 1420t Nr.44 din 
08.08.2022

355000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr._______din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600023242
Adresa MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
Număr de telefon/fax +37322251213, +37322251233, +37322224290
E-mail cancelaria@posta.md
Pagina web oficială www.posta.md

Persoana de contact Natalia Borozan, secretara grupului de lucru, 022-251-234, 
natalia.borozan@posta.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună)

-Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

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 ca-
zul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

S-au efectuat 4 proceduri de achiziție (2 COP și 2 Licitații des-
chise) pentru achiziționarea materialelor de construcții, în 
urma cărora nu s-a reușit contractarea pentru toate loturile.

Tipul obiectului contractului de achiziții sectoria-
le/acordului-cadru 

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Materiale de construcție; 44110000-4
Anunțul de participare Nr.: 50

Data publicării: 02.09.2022
Link: https://www.posta.md/ro/page/curente-t75jrwfg15 

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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Catalog electronic □
Numărul de oferte primite Total: 3

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

 

http://www.posta.md
https://www.posta.md/ro/page/curente-t75jrwfg15
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
114 din 14.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. “Nelimot-Com” S.R.L.
IDNO 1006600052073
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială) 022 46 94 54; veronica.david@nanu.md ; vinzari.

directe@nanu.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 □      

Notă: Entitatea contractantă nu dispune de informația (documente justificative) cu privire la rândul 4-6.  

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/servi-
ciilor/lucrărilor Cod CPV Cantitatea/ unita-

tea de măsură

Numărul și 
data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA, 

Lei
Adezivi cu destinație specială 44110000-4 1 8818,00

Plase. Electrozi 44110000-4 1 2250,00
Notă. Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un pro-
iect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din 
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul/contractele la care se referă anunțul re-
spectiv

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:veronica.david@nanu.md
mailto:vinzari.directe@nanu.md
mailto:vinzari.directe@nanu.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 179P

privind achiziționarea RFQ_217  Izolatoare SF/IPU prin procedura de achiziție restrînsă (tipul proce-
durii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte) 
MDL fără TVA

Lotul 1 44111511-6 541204 - IZOLATOR SF-
20-G buc. 1500

ГОСТ 1232-93 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
142.000,00

Lotul 2 44111511-6
547025 - IZOLATOR DE 
TRECERE IPU-10/630-7,5 
BAZA OVALA

buc. 400

ГОСТ 22229-83

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

81.000,00

Lotul 3 44111511-6
547023 - IZOLATOR DE 
TRECERE IPU-10/2000-
1250

buc. 10

ГОСТ 22229-83

ГОСТ 20454-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

52.000,00
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Lotul 4 44111511-6
800271 - IZOLATOR DE 
SUPORT IO-10/3,75 I 
TIJA

buc. 70

ГОСТ 19797-85

ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

17.000,00

Valoarea estimativă totală MDL fără TVA 292.000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta 
per lot din punct de vedere tehnico-economic 

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

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  26.10.2022 
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19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 150 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. 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

25. 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 aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis la data de 06.10.2022 
spre publicare pentru data de 11.10.2022. 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru 
achiziții sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Motorină Euro 5
            (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură

Canti-ta-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

standarde de referință

Valoarea 
estimată 

inclusiv TVA,
valuta MDL

LOT 1*

1. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 50 000
litri

SM590-2017
GOST 305-82 **

LOT 2*

2. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 75 000
litri

SM590-2017
GOST 305-82 **

LOT 3*

3. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 100 000
litri

SM590-2017
GOST 305-82 **

LOT 4*

4. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 125 000
litri

SM590-2017
GOST 305-82 **

LOT 5*

5. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 150 000
litro

SM590-2017
GOST 305-82 **

LOT 6*

6. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 200 000
litri

SM590-2017
GOST 305-82 **

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau 
pentru toate șase loturi.

     * Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a preţurilor la produse-
le petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul 
economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozi-
tele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea cri-
teriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cri-
teriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 

ștampila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării 
în Registrul de stat 
al persoanelor juri-
dice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Certificatul de con-
formitate sau certi-
ficate de inspecție a 
bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

5. Confirmarea lipsei 
datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat sau declarație de proprie răspun-
dere

Obligatoriu
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6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 
15 zile calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de 
lucru în acest do-
meniu

Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

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

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor până la:  [data]  01.11.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  01.11.2022  pe:  [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică
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30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 002 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  07.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, în lei moldovenești (MDL), 
să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 15 zile calendaristi-
ce

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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