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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3  din   17.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă 
IDNO 1003608150228
Adresa Or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu 1
Numărul de telefon/fax 067562843,  0242 2 20 27
Adresa de e-mail ale autorității contractante filimonov-sveta@rambler.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.srstefanvoda.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Filimonov Svetlana, 067562843
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

filimonov-sveta@rambler.ru

Tipul autorității contractante şi 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 medicală 

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor 

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul  1.  Pâine

1 15800000-6 Pâine din făină de grâu  , cali-
tatea superioară , feliată kg  6000

Ambalaj individ-
ual,fără semne de 
alterare, feliată, 
etichetată ,  termen 
de păstrare 72 ore

Total 182 000,00

Lotul 2. Unt

1 15800000-6

Unt de vaci din smântână 
dulce nesărat 72,5%  grăsime, 
fără adaus de grăsimi vege-
tale, 

kg 550 Conform specificației 
tehnice

Total 81 000,00

Lotul 3. Produse lactate 

1 15800000-6 Lapte de vaci pasterizat 2,5 % litre 360 Conform specificației 
tehnice

2 15800000-6 Chefir 2,5 %, litre 600 Conform specificației 
tehnice

http://www.srstefanvoda.md
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3 15800000-6 Brânză de vaci 9%, kg 300 Conform specificației 
tehnice

Total 80  000,00

Lotul 4.   Cașcaval

1 15800000-6 Caşcaval  cu cheag  tare kg 250 Conform specificației 
tehnice

Total 45 000,00

Lotul 5. Crupe 

1 15800000-6 Fulgi de ovăz ,calitate supe-
rioară kg 300 Conform specificației 

tehnice

2 15800000-6 Crupă de griş , calitate supe-
rioară kg 250 Conform specificației 

tehnice

3 15800000-6 Crupă de orz, calitate supe-
rioară kg 250 Conform specificației 

tehnice

4 15800000-6 Crupă de grâu, calitate supe-
rioară kg 250 Conform specificației 

tehnice

5 15800000-6 Crupă de mei, calitate supe-
rioară kg 250 Conform specificației 

tehnice

6 15800000-6 Crupă de arnăut , calitate su-
perioară kg 400 Conform specificației 

tehnice

7 15800000-6 Crupă de arpăcaş, calitate 
superioară kg 250 Conform specificației 

tehnice

8 15800000-6 Crupă de porumb, calitate 
superioară kg 450 Conform specificației 

tehnice

Total 47 000,00

Lotul  6. Orez 

1 15800000-6 Orez cu bob rotund , calitate 
superioară kg 450 Conform specificației 

tehnice

Total 11 000,00

Lotul 7.  Hrișcă 

1 15800000-6 Hrişcă, bob întreg, calitate 
superioară kg 500 Conform specificației 

tehnice

Total 22 000,00

Lotul  8.  Mazăre uscată

1 15800000-6 Mazăre uscată bob întreg, 
calitate superioară kg 450 Conform specificației 

tehnice

Total 7000,00

Lotul 9.   Fasole

1 15800000-6 Fasole albe kg 300 Conform specificației 
tehnice

Total 9 000,00

Lotul  10. Paste făinoase 

1 15800000-6 Tăieței de casă, subțiri calitate 
superioară kg 500 Conform specificației 

tehnice

2 15800000-6

Paste făinoase din făină 
de grîu tare pasteurizate,  
diferite forme  , calitatea I 
categoria A

kg 500 Conform specificației 
tehnice
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Total 20 000,00

Lotul  11 . Făină

1 15800000-6

Făină din grîu albă, calitate 
superioară

kg 600 Făină din grîu albă, 
calitate superioară

Total 9 000,00

Lotul  12 . Zahăr 

1 15800000-6 Zahăr tos din sfeclă de zahăr kg 1200 Conform specificației 
tehnice

Total 27 000,00

Lotul  13 . Pește

1 15800000-6 Peşte  Hec-   fără cap congelat  
măşcat (500 gr)  kg 500 Conform specificației 

tehnice

Total 28 000,00

Lotul 14.  Carne  de pui

1 15800000-6 Pulpe de găină refrigerate,cu 
fierbere rapidă, ambalate-1 kg kg 850 Conform specificației 

tehnice

2 15800000-6 Fileu de pui refrigerat, amba-
late-1 kg kg 800 Conform specificației 

tehnice

Total 122 000,00

Lotul 15 . Mezeluri 

1 15800000-6
Crenvuşti din carne de vită  
fără adaosuri de emulgatori , 
calitate sperioară,  fierte 

kg 900 Conform specificației 
tehnice

Total 95  000,00

Lotul  16.  Pastă de roșii

1 15800000-6 Pastă din roşii - Calitatea I Buc 250 Conform specificației 
tehnice

Total 9000,00

Lotul 17.  Dulcețuri

1 15800000-6 Magiun  mere, caise , cireşe , 
cilitate superiaoră kg 200 Conform specificației 

tehnice

Total 8000,00

Lotul  18   .  Ulei din floarea soarelui

1 15800000-6 Ulei din floare soarelui, rafinat 
, ambalat butelii  5 kg kg 900 Conform specificației 

tehnice

Total 86 000,00

Lotul   19.    Condimente

1 15800000-6 Condimente cu gust de găină buc 500 Conform specificației 
tehnice

2 15800000-6 Frunză de dafin, pachețel  buc 200 Conform specificației 
tehnice

3 15800000-6 Borş acru praf classic uscat, buc 370 Conform specificației 
tehnice
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4 15800000-6 Pătrunjel uscat buc 200 Conform specificației 
tehnice

5 15800000-6 Mărar  uscat buc 320 Conform specificației 
tehnice

6 15800000-6 Usturoi uscat buc 120 Conform specificației 
tehnice

7 15800000-6 Piper negru  boabe buc 50 Conform specificației 
tehnice

 Total 19 000,00

Lotul 20. Sare 

1 15800000-6 Sare iodată kg 250 Conform specificației 
tehnice

Total 3000,00

Lotul 21.   Oţet de masă 

1 15800000-6 Oţet  de masă -9% buc 20 Conform specificației 
tehnice

Total 500,00

Lotul 22.  Drojdie umedă

1 15800000-6 Drojdie umedă kg 20 Conform specificației 
tehnice

Total 1700,00

Lotul 23. Ouă de găină

1 15800000-6 Ouă de găină măşcate buc 13 000 Conform specificației 
tehnice

Total 35 000,00

Lotul 24.    Suc 

1 15800000-6 Suc de mere limpezit, ambalaj 
tetrapac, volum 1 L litre 600 Conform specificației 

tehnice

Total 16 000,00

Lotul 25.   Biscuiți 

1 15800000-6 Biscuiți cu lapte topit kg 60 Conform specificației 
tehnice

2 15800000-6 Biscuiți din ovăs kg 60 Conform specificației 
tehnice

Total 10 000,00

Lotul  26.   Fructe uscate

1 15800000-6 Fructe uscate, asortate kg 350 Conform specificației 
tehnice

Total 30 000,00

Lotul  27.   Ceai

1 15800000-6
Ceai negru , frunze mari, am-
balat în cutii de 180gr, calit. 
superioară

kg 40 Conform specificației 
tehnice

Total 7000,00

Valoarea estimativă totală 1 010 200,00
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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 Prețul cel mai scăzut 

III. Alte informații:

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

30.10.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație  electronică

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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_din__13 octombrie  2022___

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Macaresti
IDNO 1007601001846
Adresa s.Macaresti, r.Ungheni
Numărul de telefon/fax (0236)45-236; (0236)45-787
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariamacaresti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chilaru Sergiu tel.068100676/ chil6@bk.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

SIA „RSAP” m.tender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Locală  nivelul I

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-
care lot în parte) lei

1 45247130-0

“Construcția rețelelor de ali-
mentare cu apă a satului  Fra-
sinesti” comuna  Macaresti  , 

raionul Ungheni

volum de 
lucrări

Conform proiectului  şi 
caietului de sarcini 7 111 190,00

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

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

Nu T

Da □

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

Nu T

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare

II. Alte informații:

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

  20 zile

mailto:primariamacaresti@gmail.com
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. 37 din 13.10.2022

Produse lactate și ouă de găină pentru anul 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chişinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Chetrean Maria, 022 - 409 -748

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice, SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special
Cod CPV 15800000-6

Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor

Cantitate/ 
Unitate

 de măsură, (kg)
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

            Lotul nr. 1 – Unt țărănesc
1

15
53

00
00

-2
 

P-1 - Taraclia 130,00
Specificaţia Tehnică:

Unt din smăntîna, conținut de grăsime 
de la 70% pînă la 75%, ambalaj alimentar 

0,200 - 10 kg, termen de valabilitate la 
data livrării cel puțin 40 de zile. Standard 

de referință: HG 158 din 07.03.2019

Livrarea: 

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00

Cel puțin o dată pe lună, în termen de 5 
zile după data solicitării Instituțiilor Peni-
tenciare, în baza cererii remise prin poşta 
electronică de către persoana responsa-

bilă.

787 000,00

2 P-2 - Lipcani 30,00
3 P-3 - Leova 200,00
4 P-4 - Cricova 280,00
5 P-5 - Cahul 40,00
6 P-6 - Soroca 600,00
7 P-7 - Rusca 250,00
8 P-9 - Pruncul 210,00
9 P-10 - Goian 250,00

10 P-11 - Bălți 150,00
11 P-13 - Chişinău 450,00
12 P-15 - Cricova 540,00
13 P-16 - Pruncul 1 400,000
14 P-17 - Rezina 200,00
15 P-18 - Brăneşti 270,00

Total  5 000,00
Lotul nr. 2 – Brânză de vaci

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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1
 1

55
40

00
0-

5 
P-1 - Taraclia 70,00

Specificaţia Tehnică:

Brînză proaspătă, produs obținut din lapte 
de vacă, conținut de grăsime de la 1,5% 

pînă la 5%, fără gust şi miros străin. Culoa-
rea alb spre galben deschis, fără scurgere 

de zer. Ambalaj alimentar -  0,250 - 0,500 kg. 
Termen de valabilitate minimla data livrării 

cel puțin 60 ore de la data livrării.

 Livrarea: 

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vineri, 
ora: 08:00-16:00.

Cel puțin 3 ori pe săptămână, în termen de 1 zi 
după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, 

în baza cererii remise prin poşta electronică de 
către persoana responsabilă.

183 693,60

2 P-2 - Lipcani 30,00

3 P-3 - Leova 120,00

4 P-4 - Cricova 150,00

5 P-5 - Cahul 30,00

6 P-6 - Soroca 420,00

7 P-7 - Rusca 120,00

8 P-9 - Pruncul 120,00

9 P-11 - Bălți 60,00

10 P-13 - Chişinău 120,00

11 P-15 - Cricova 270,00

12 P-16 - Pruncul 740,00

13 P-17 - Rezina 90,00

14 P-18 - Brăneşti 140,00

Total 2 480,00
Lotul nr. 3 – Lapte de vaci

1

 1
55

11
10

0-
4 

P1-Taraclia 14 600,00

Specificaţia Tehnică: 

 Lapte de consum pasteurizat de vacă, 
conținut de grăsime de la 1,5%, ambalaj 

alimentar 1-3 litri, termen de valabi-
litate la data livrării cel puțin 60 ore. 
Standard de referință: HG 158 din 

07.03.2019

Livrarea: 

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00.

Cel puțin 3 ori pe săptămână, în ter-
men de 1 zi după data solicitării In-

stituțiilor Penitenciare, în baza cererii 
remise prin poşta electronică de către 

persoana responsabilă.

3 191 559,00

2 P2-Lipcani 11 900,00

3 P3-Leova 15 900,00

4 P4-Cricova 31 200,00

5 P5-Cahul 5 700,00

6 P6-Soroca 31 200,00

7 P7-Rusca 11 700,00

9 P9-Pruncul 20 500,00

10 P10-Goieni 3 300,00

11 P11-Bălţi 12 300,00

13 P13-Chişinău 28 300,00

14 P15-Cricova 22 000,00

15 P16-Pruncul 18 200,00

16 P17-Rezina 13 000,00

17 P18-Brăneşti 25 500,00

Total 265 300,00

Lotul nr. 4 –Ouă de găină (bucată)
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1
  0

31
42

50
0-

3 
P1-Taraclia 34 700,00

Specificaţia Tehnică:

Ouă de găină, categoria A, greutate ≥53 gra-
me. În ambalaj alimentar special pentru ouă. 
Coaja întreagă, dură, nefisurată, curată, aspră, 
fără pete sau pori vizibili. Termen de valabili-
tate - minim 20 zile din momentul livrării. La 
livrare se prezintă certificat sanitar-vete-
rinar. Standard de referință: HG 1208 din 

27.10.2008

Livrarea:

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vineri, 
ora: 08:00-16:00.

Cel puțin 1 dată la 15 zile, în termen de 5 
zile după data solicitării Instituțiilor Pen-

itenciareîn termen de 1 zi după data 
solicitării Instituțiilor Penitenciare, în 

baza cererii remise prin poșta electronică 
de către persoana responsabilă;

1 456 750,00

2 P2-Lipcani 29 000,00

3 P3-Leova 36 000,00

4 P4-Cricova 73 400,00

5 P5-Cahul 13 500,00

6 P6-Soroca 66 200,00

7 P7-Rusca 26 200,00

8 P9-Pruncul 47 100,00

9 P10-Goieni 5 700,00

10 P11-Bălţi 28 500,00

11 P13-Chişinău 65 600,00

12 P15-Cricova 47 500,00

13 P16-Pruncul 21 700,00

14 P17-Rezina 28 600,00

15 P18-Brăneşti 59 000,00

Total 582 700,00

TOTAL 5 619 002,60
 
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:

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

respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire 
a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicita-

te de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indi-
că în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriu-
lui/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cerere de participare
Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 

din Documentația standard - confirmat prin 
semnătură electronică

Obligatoriu

2 Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr. 8 
din Documentația standard- confirmat prin 

semnătură electronică

Obligatoriu
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3
Garanția pentru ofertă, 1%

Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din 
Documentația standard - 

în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate să fie egal cu perioada 

de valabilitate a ofertei - 90 zile din data 
limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă 

transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

4 Propunerea tehnică
Completat  în conformitate cu Anexa nr. 22 
din Documentația standard - confirmat prin 

semnătură electronică

Obligatoriu

5
Propunerea financiară Completat  în conformitate cu Anexei nr. 23 

din Documentația standard - confirmat prin 
semnătură electronică

Obligatoriu

6 DUAE Completat conform modelului anexat, confir-
mat prin semnătura electronică ; Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, docu-
mentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate 

cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

1 Dovada înregistrării de stat Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică

2 Certificat de atribuire al contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură 
electronică

3 
Certificat de efectuare siste-

matică a plății impozitelor, con-
tribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului 
– conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - 

copie,  confirmată prin semnătură electronică;

4

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efec-
tivi şi neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

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

5 Autorizație sanitară de 
funcționare

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

6 Autorizație sanitară veterinară 
de funcționare a transportului

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

Garanția de bună execuție 5% 
din suma contractului (în cazul 

semnării contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 13 din DS

- în original, emisă de o bancă comercială;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă la data de 
31.12.2023.

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.
Acte de confirmare a calității/
inofensivității/ conformității.

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

Alte informații:

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

17.10.2022
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate cel mai mic preț şi corespunderea 
specificației tehnice solicitate;

licitație electronică, în 3 runde cu pa-
sul minim 1%.

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. _04_din 12 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor
IDNO 1006601004138

Adresa Mun.Chişinău, str.Gh.Asachi nr.67/B

Numărul de telefon/fax 022-72-97-93

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Paladi Natalia, tel 022-28-16-40

natalia.paladi@arhiva.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

În  SIA RSAP, Mtender

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică centrală, obiectivul căreia 
fiind: monitorizarea şi păstrarea docmente-
lor. Asigrarea şi suplinirea Fondului Arhivistic 
de Stat

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Uni

tate de mă-
sură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 50800000-3

Lucrări de reconstrucție  
a sistemului de încălzire 
a aerului, ventilație, aer 
condiționat, în depozitele 
de arhivă nr.1, nr.3, nr.5 a 
DGAN, I etapă,  (clădirea 
Agenției Naționale a Arhi-
velor de pe str. Gh.Asachi 
nr.67/B

mun.Chişinău) 

1 buc
Conform proiectului şi ca-
ietului de sarcini elaborat 
pentru lucrările indicate

2.083.298,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu  x

Da □

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

Nu  x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic fără TVA, îndeplinind cri-
teriile de selecție şi calificare conform ca-
ietului de sarcini şi documentației standart 
privind executarea lucrărilor

Alte informații:

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

Octombrie  2022 

Tehnici şi 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  x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Ofertele, care vor depăşi valoarea estimativă a 

achiziției nu vor fi acceptate

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _03_din 12 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor
IDNO 1006601004138

Adresa Mun.Chişinău, str.Gh.Asachi nr.67/B

Numărul de telefon/fax 022-72-97-93

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Paladi Natalia, tel 022-28-16-40

natalia.paladi@arhiva.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

În  SIA RSAP, Mtender

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică centrală, obiectivul căreia 
fiind: monitorizarea şi păstrarea docmente-
lor. Asigrarea şi suplinirea Fondului Arhivistic 
de Stat

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Uni

tate de mă-
sură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45312100-8

Lucrări de montare a in-
stalației automate de stin-
gere a incendiilor cu gaze 
în depozitele nr.1, nr.3,nr.5 
a DGAN, I etapă  (clădirea 
Agenției Naționale a Arhi-
velor de pe str.Gh.Asachi 
nr.67/B

mun.Chişinău) 

 

1 buc
Conform proiectului şi ca-
ietului de sarcini elaborat 
pentru lucrările indicate 4.745.020,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu  x

Da □

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

Nu  x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic fără TVA, îndeplinind cri-
teriile de selecție şi calificare conform ca-
ietului de sarcini şi documentației standart 
privind executarea lucrărilor

Alte informații:

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

Octombrie  2022 

Tehnici şi 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  x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Ofertele, care vor depăşi valoarea estimativă a 

achiziției nu vor fi acceptate

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4  din 13 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax 0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante imspcahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mai-

l:office.srcahul@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante şi 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 medico-sanitară publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 15800000-6 Diverse produse alimentare 
pentru I-jum. 2023 Loturi Diverse produse alimentare pentru 

I-jum. 2023
1 300 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare 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 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

Trimestrul IV anul 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5  din 13 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax 0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante imspcahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mai-

l:office.srcahul@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante şi 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 medico-sanitară publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 33600000-6 Reactive şi consumabile de 
laborator pentru anul 2023

Conform caietului 
de sarcini Conform caietului de sarcini 1 200 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare 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 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

Trimestrul IV anul 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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 docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 03452000-3 Arbuşti Buc Conform Caietului de sarcini 2 000 000,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

II. Alte informații:

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

Octombrie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 17.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Mihailovca
IDNO 1007601008834
Adresa r-nul Cimişlia s.Mihailovca
Numărul de telefon/fax 024144919/ 076714472
Adresa de e-mail ale autorității contractante prim.mihailovca@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sturza Alexandru/076714472
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante şi 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

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 44900000-9

Agregate concasate din 
calcar fr. 0-4 mm (savura) 
(inclusiv servicii de trans-

port)  

54 m3
Agregate concasate din calcar fr. 0-4 
mm conform caracteristicilor si stan-
dartelor de referinta,

15534.00

2 44900000-9
Agregate concasate din 

calcar fr. 4-16 mm (inclusiv 
servicii de transport) 

135 m3
Agregate concasate din calcar fr. 4-16 
mm conform caracteristicilor si stan-
dartelor de referinta

57780.00

3 44900000-9
Agregate concasate din 

calcar fr. 16-32 mm (inclu-
siv servicii de transport)

344  m3
Agregate concasate din calcar fr. 16-
32 mm conform caracteristicilor si 
standartelor de referinta 

142416.00

4 44900000-9
Agregate concasate din 

calcar fr. 32-63 mm (inclu-
siv servicii de transport

1028 m3
Agregate concasate din calcar fr. 32- 
63 mm conform caracteristicilor si 
standartelor de referinta

478020.00

Total: 693750.00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 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 Pretul cel mai scazut
 
Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu v

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1  din  19 octombrie  2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Orhei
IDNO 1015601000293

Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Numărul de telefon/fax 0235-21707, 0235-22612
Adresa de e-mail ale autorității contractante dgorhei@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gorgos Galina   079106889 galinagor-

gos90@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP(Mtender)

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 55500000-5 Servicii catering serv.

Servicii de preparare şi distribuire a 
hranei pentru elevi (gimnazii) perioa-
da 01.01.2023 – 31.05.2023 şi copii în 
IPET (grădinițe) perioada 01.01.2023 
– 31.08.2023.

1795300.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:dgorhei@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziții vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice

II. Alte informații:

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

Octombrie -Decembrie 2022

Tehnici şi 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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 19.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziul ,,D. Matcovschi”
IDNO 1012620011479
Adresa sat. Vadul-Raşcov, r. Șoldăneşti
Numărul de telefon/fax 0272-54-224 
Adresa de e-mail ale autorității contractante negruvoda.rita3@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Negru-Vodă Rita, 078758170
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro

negruvoda.rita3@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție de învățământ 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1

42
00

00
00

-6

Achiziţionarea Ca-
zanului şi instalarea 

acestuia conform 
necesităţilor I.P.Gim-

naziul

 ,,D. Matcovschi”

1 Conform caietului de 
sarcini 815 899,05

Total 815 899,05
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 

https://achizitii.md/ro
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Alte informații:

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

octombrie 2022

Tehnici şi 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)

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt,124, 
MD 2001

tel/fax: 022 820 650 

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.41  din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ x      
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Achiziționarea cărucioarelor pentru măturători
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652959586960

Data publicării: 28.07.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652959586960

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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 41  din 13.06.2022 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire SRL „Tehnolider” 
IDNO 1021600037763

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

MD-2023, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 9/8 A
 Tel.: 069132896
e-mail: mig.damicom@gmail.com

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Cărucioare pentru mătu-
rători

416000000-5 1,00 27-CA/22 din 

30   iunie   2022

420 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.44  din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ x      

Servicii □       

Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Achiziționarea tractoarelor 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652875246505

Data publicării: 18.05.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1- MD-
1652875246505

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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 44  din 10.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire SRL „Tehnolider” 
IDNO 1021600037763

Date de contact 

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

MD-2023, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 9/8 A

 Tel.: 069132896

e-mail: mig.damicom@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Cărucioare pentru mătu-
rători

416000000-5 1,00 27-CA/22 din 

30   iunie   2022

420 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.68  din 13.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație la sediul DGLCA din str. 
M. Eminescu, 33,

Anunțul de participare Nr:  oc cds-b3wdp1-MD-1658316457348

Data publicării: 28.07.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658316457348

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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658988941008
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 68 din 22 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire „Soltan Construct” SRL

IDNO 1021600037763

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

str. Basarabiei, sat Măgdăceşti
r-ul Criuleni                                                                        
 Tel.: 060590033    
e-mail: soltanconstruct@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 lucrările de reparație la se-
diul DGLCA din str. M. Emi-
nescu, 33,

 45200000-9 1,00 47-CA/22 din 

22 august  2022

834 958,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

  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 câș-
tigător, 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://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.71  din 02.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe aliniamentele 
stradale din bd. Dacia

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1658988941008

Data publicării: 28.07.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658988941008

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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658988941008
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 71 din 19.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „InstelPrim”  SRL.
IDNO 1004600066986

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

or. Chişinău, s. Bardar, r-l Ialoveni 
Tel.: 060590033    
e-mail: instelprim@gmail.com

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de instalare a ilu-
minatului decorativ pe 
aliniamentele stradale din 
bd. Dacia

 45200000-9 1,00 61-CA/22 din 

02 septembrie 
2022

6 086 906,72

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1 din _____________                    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. Regia „Autosalubritate”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1004600028447
Adresa str. 27 Martie 1918, nr.14
Număr de telefon/fax 022582869
E-mail achizitiiasl@gmail.com
Adresa de internet autosalubritate.md
Persoana de contact Sergiu Coteț
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Evacuarea deşeurilor

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție hrană uscată pentru câini
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657795610507

Data publicării: 14.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060016/

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 22.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire Deniadi SRL
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

deniadi_antonela@mail.ru

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:

Denumirea lotului Denumirea operatoru-
lui economic

Cantitate și uni-
tate de măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)
hrană uscată pentru 
câini

Deniadi SRL 36 tone 611 640,00 733 968,00

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: 
-

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 _____________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. Regia „Autosalubritate”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1004600028447
Adresa str. 27 Martie 1918, nr.14
Număr de telefon/fax 022582869
E-mail achizitiiasl@gmail.com
Adresa de internet autosalubritate.md
Persoana de contact Sergiu Coteț
Tipul autorității contractante şi 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)

Evacuarea deşeurilor

 
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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

servicii

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655468357115

Data publicării: 17.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058605/

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț (lotul 1) şi Prețul cel mai scă-
zut (lotul nr. 2)

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 2
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 05.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire Grawe Carat Asigurari SA                                      
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IDNO 1004601000125
Date de contact 

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

marian.bujac@grawe.md

Întreprindere mică sau mijlocie nu
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Denumire Moldasig SA
IDNO 1002600053315
Date de contact 

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

vodovoi.v@moldasig.md

Întreprindere mică sau mijlocie nu
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea operato-
rului economic

Cantitate și unitate de 
măsură 

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)
Polițe de asigurare tip RCA Grawe Carat Asigurari 

SA                                      
81 autovehicule 322 113,17 322 113,17

Asigurarea obiectelor in-
dustriale periculoase

Moldasig SA 4 obiecte 12 000,00 12 000,00

Total 334 113,17
 
Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.93/22 din 15 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Min-
isterului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Număr de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66
E-mail mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Mihail Turanin
Tipul autorității contractante şi 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 a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

--------

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația capitală a rețelelor electrice exterioare, a 
Batalionului de comunicații

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1660917449629
Data publicării: 19.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062017/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerin-
țele de participare la concurs

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate: 
NU.

--------

Nr. oferte primite Total: 2 (doi)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: ---------
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: 2 (doi).

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.139/22, din 08 septembrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660917449629


44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Denumire S.R.L. ,,Netlink Grup”

IDNO 1008600040267
Date de contact 

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

Adresa poştală: MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 
5/2, ap. 54

Telefon: 069-20-12-65

E-mail: nlg@nlg.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reparația capitală a rețelelor elec-
trice exterioare, a Batalionului de 
comunicații

45310000-3 1 lucrare 14/669 din 
15.09.2022 1 351 175,00

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

3. Alte informații:

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

Nu

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa nr. 5

la Documentația standard nr.115

din “15” octombrie 2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.      92/22  din     14.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Regimentul de stat major „General de brigadă Nicolae Petri-
ca”

Denumirea autorităţii centrale de achiziţie a MA Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 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 şi obiectul principal de 
activitate 

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

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 prealabi-
lă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Accesorii pentru armament conform necesităţilor Regimentu-
lui de stat major „General de brigadă Nicolae Petrică”

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1661256317765
Data: 23.08.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661256317765?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

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

 



46

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.140/22  din 08.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Valmatex Company” SRL
IDNO 1016606004651
Date de contact 

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

or.Orhei, str. Boris Glavan 7/11

Telefon: 069784864, valmatexcompany@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie da
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor

Cod CPV Unitate de mă-
sură

Cantitate Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
35300000-7 buc. 1000

14/663

09.09.2022
300000,00

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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 96/22 din 16.09.2022                   

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 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49 

E-mail dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md

Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ; TATIANA MARIAN

Tipul autorității contractante şi 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 centrală de achiziție a Ministerului Apără-
rii

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție ,,Articole de îmbrăcăminte (șosete), pentru necesităţi-
le Armatei Naţionale în anul 2022

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
Data publicării: 29.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656482248690?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 134/22 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Zilant”
IDNO 1003600031589
Date de contact 

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

mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

tel. 022-999930

 e-mail: office.zilant@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Ciorapi de bumbac 18317000-4 60000 per. 14/664  din 
13.09.2022 720000,00

Denumire SRL „Jorj-Tex”
IDNO 1002600030079
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Burebista, 36/1, ap. 51

tel. 069569244

 e-mail: jorj-tex@bk.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Ciorapi de semilână 18317000-4 30000 per. 14/645  din 
01.09.2022 738000,00

Alte informații:
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Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publi-
cărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 94/22 din 15.09.2022                   

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 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49 

E-mail dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md

Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ; TATIANA MARIAN

Tipul autorității contractante şi 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 centrală de achiziție a Ministerului 
Apărării

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Îmbrăcăminte specială şi accesorii
Anunțul de participare Nr -ocds-b3wdp1-MD-1661252522457 

Data publicării: 26.09.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661505353194?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661252522457
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
143/22 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Bemefam”
IDNO 1015600004467
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Ion Neculce, 61, of. 
72 

tel. 060570500

bemefam@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Șorț cauciucat 18400000-3 500 unit.

14/670 din 
15.09.2022

45000,00

2. Plasă individuală contra insec-
telor 18420000-9 150 unit. 36900,00

3. Plasă de camping contra insec-
telor 18423000-7 150 unit. 51300,00

Suma totală a contractului SRL „Bemefam” 133200,00

Denumire SRL „Deniadi”
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

mun. Chişinău, Grădina Botanică 14/2, ap. 40 

tel. 022-639971; 079577288

e-mail: deniadi_antonela@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

 
 
 
 

mailto:bemefam@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Ciupici de cazarmă 18400000-3 4000 per.
14/671 din 
15.09.2022

169920,00

2. Cizme de cauciuc cu branț şi 
căptuşeală detaşabilă 18400000-3 3000 per. 762840,00

Suma totală a contractului SRL „Deniadi” 932760,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 96/22 din 16.09.2022                   

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 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49 

E-mail dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md

Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ; TATIANA MARIAN

Tipul autorității contractante şi 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 centrală de achiziție a Ministerului Apără-
rii

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Îmbrăcăminte de exterior, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022

Anunțul de participare Nr - ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
Data publicării: 04.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659621705707?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
141/22 din 09.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.S. „Russca”
IDNO 1003605003817
Date de contact 

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

r-l. Hînceşti, s. Rusca 

tel. 0-269-67-3-11

e-mail: russca07@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.
Scurtă călduroasă din țesătură 

camuflată 18224000-5 3500 unit. 14/672  din 
16.09.2022 1461600,00

 
Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din  15.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol

Localitate s.Doroțcaia,  raionul Dubăsari

IDNO 1007600016926

Adresa s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, Liceul Teoretic Doroțcaia

Număr de telefon/fax 0248 45 805

E-mail liceulgrig@gmail.com

Adresa de internet www.ltgrigoriopol.md

Persoana de contact Beț Tatiana ,   069586997   ,  liceulgrig@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri R        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659352029225

Data publicării: 01.08.2022

Link:  : ://achizitii.md/ro/public/tender/21060922

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 

Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: P
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
_1_ din ___16.08._ 20 22__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI ”Prozorovschi lilian”
IDNO 1010605000089
Date de contact 

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

r-nul Hînceşti, s. Sărata Galbenă

/069157487/pr.oferta@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1  lot nr. 2 Ouă 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

4777,50

2 lot. nr. 3 Peşte congelat 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

19140,47

3  lot nr. 5 Fructe şi legume 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

39065,00

4  lot nr. 6 Produse de panificare 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

11564,00

5  lot nr. 7 Produse cerealiere 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

9031,30

6  lot nr. 9 Ulei 15800000-6 Nr.13 din 
23.08.2022

5782,44

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chişinău,str.BacioiiNoi,19/022846333/villaprodotti@mail.ru

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

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

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1  lot nr. 1 Carne 15800000-6 Nr.12 din 
23.08.2022

43224,00

Denumire SRL LAPMOL
IDNO 1002600024308
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chişinău,str.aAncara,6/022410765/lapmol@lapmol.md

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1  lot nr. 4 Produse lactate 15800000-6 Nr.11 din 
23.08.2022

49937,80

Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chişinău,str.Voluntarilor,15/022407100/baguette.srl@mail.ru

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 8 Condimente şi mirodenii 15800000-6 Nr.10 din 
23.08.2022

6395,38

2 lot nr. 10  Conservații 15800000-6 Nr.10 din 
23.08.2022

6986,83
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2. Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.  21057348   din   16.09.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chişinău, 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: -

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri 

Obiectul achiziției Echipamentului informational şi de Telecomunicații (inclu-
siv a pieselor de schimb IT)  pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653912960259

Data publicării: 30.05.2022

https://achizitii.md/ro/public/tender/21057348/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate - 

Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 4

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

1. În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.203/22 din 05.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ,,BTS Pro” S.R.L

IDNO 1008600061565

Date de contact 

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

Telefon: 022 870 140

E-mail: office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu      

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

    Suma, 
inclusiv 
TVA

1 Lot 2: Monobloc

30000000-9

50 buc

Nr. 06-
194/22 din 
14.09.2022

1014621,00
2 Lot 7: Tastatură 70 buc 9076,20
3 Lot 9: Mouse 70 buc 2301,60
4 Lot 10: Multifuncțional laser 10 buc 91912,80
5 Lot 13: Hub USB 2 buc 657,96
6 Lot 16: Comutator 1 buc 74175,00
7 Lot 26: Dispozitiv SSD intern 40 buc 25543,20
8 Lot 28: Hard-disk intern 4 buc 3328,32
9 Lot 29: Adaptor 250 buc 4845,00

10 Lot 30: Priză 10 buc 67,80
11  Lot 33: Conector RJ-11 2  buc 94,08

Denumire Triomac SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

Telefon / fax:, +373 876 236

E-mail: triomac@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu      

 
 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului      Suma, inclusiv TVA

1 Lot 3: DVD -+RW

30000000-9

5 buc

Nr.  06-
195/22 din 
16.09.2022

2850,00

2 Lot 5: Monitor de tip 1 30 buc 104580,00

3
Lot 8: Set Tastatură +

Mouse
5 buc 3570,00

4 Lot 14: Comutator 20 buc 3648,00

5 Lot 15: Comutator 15 buc 3780,00

6 Lot 17: Ruter 2 buc 8688,00

7 Lot 23: Modul de memorie 35 buc 20580,00

8 Lot 24: Modul de memorie 20 buc 7680,00

9 Lot 25: Modul de memorie 10 buc 6660,00

10 Lot 27: Hard-disk intern 1 buc 1932,00

11 Lot 34: Acumulator 2 buc 408,00

12 Lot 35: Hard-disk 4 buc 17712,00
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4. Alte informații:-

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 07  din 15 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 şi 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 şi solution-
area problemelor populației unității administrative-terito-
riale

 
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

Bunuri

Obiectul de achiziție Achiziționarea unui colonoscop video pentru IMSP CS Re-
zina

Anunțul de participare N.33100000-1

Data publicării: 01 august  2022 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659358102406

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

Concurs Cererea Ofertelor de Preţuri

Total: 2 ofertanţi  

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 2.
Pe cale electronică:

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei  grupului 
de lucru nr. 08 din 17 august  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659358102406
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Denumire SRL  ,,GBG-MLD”,
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Durleşti str.Vasile Lupu 6, tel.0-22520108 emai: 
bunicgh@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de 
proiectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Achiziționarea unui colonoscop 
video pentru IMSP CS Rezina

33100000-1 buc nr.35 din 
25.08.2022

420180.00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 06  din 15 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 şi 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 
şi 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

Bunuri

Obiectul de achiziție Achiziționarea pietrişului  inclusiv  transportarea la locul de-
stinaţiei

Anunțul de participare N.: 21058638

Data publicării: 20  iunie  2022 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655702716998

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

Concurs Cererea Ofertelor de Preţuri

Total: 2 ofertanţi  

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 2.
Pe cale electronică:

 
 
 
 
 



65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de reeva-
luare a grupului de lucru nr.5/1 din 16 august  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  ,,Izvorul din piatră”,
IDNO 10156090201285
Date de contact 

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

or.Chişinău str.Tolstoi Lev 74 tel.37368650550 emai: 
izvorul.drumuri@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de 
proiectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Achiziționarea pietrişului  inclusiv  
transportarea la locul destinaţiei

44100000-1 t nr.34 din 
24.08.2022

701998.80

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chişinău

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

Număr de telefon/fax 0(22)27 03 09/0 22 27 10 11

E-mail amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

INSTITUȚIE MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru, bloc 

CCD
Anunțul de participare  Nr: 21060717

Data publicării: 27 iul 2022, 16:13
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1658926819037

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 şi 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 şi 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe platforma:  SIA RSAP Mtender 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
_1_ din 22.08.2022 s-a decis atribuirea procedurii de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Cons Art Engineering”

IDNO 1014600032805

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

Ig.ceban@gmail.com , 069060165

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

Denumirea operatorului 
economic

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lotul 1-
Lucrări de reparții la casa scării  în 

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

SRL”Cons Art Engineering” lot
Nr.112

 din
 30.08.2022

770751,48

2. Lotul 2
Lucrări de reparții la holuri et.2,3,4 
(str.31 August 1989,63, CCD)

SRL”Cons Art Engineering” lot

3. Lotul 3
Lucrări de reparții la holuri et.5,6, 

(str.31 August 1989,63, CCD)

SRL”Cons Art Engineering” lot

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art.71 p.(1) lit.d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.638/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind achizițiile publice de lucrări, Pct.143  subpct 4) lit. d)- Lotul 4 Lucrări de reparții la WC-uri  et.2,3 se anulează.

Argumentare:  depăşeşte cu 30% valoarea estimată a achiziției publice de lucrări.

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

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:Ig.ceban@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chişinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri

Obiectul de achiziție Anvelope de iarnă
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658144486243

Data publicării: 18.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658144486243?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
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 şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 110 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „EXIMOTOR”S.A.
IDNO 1002600034712
Date de contact 

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

socolova.eximotor@gmail.com/

Tel: 069-131-166; 069-020-998

mun. Chişinău, str. Aerodromului 15, ap.(of.) 6

mailto:mariana.mircea1@petrom.com/
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Anvelope de iarnă 
225/60 R16

34300000-0

8 buc.

115-BN 
23.08.2022 683 660,12 820 391,14Anvelope de iarnă 

215/65 R16 502 buc.

Anvelope de iarnă 
215/55 R17 4 buc.

Denumire „DAAC-HERMES” S.A.
IDNO 1002600009035
Date de contact 

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

info@daac-hermes.md//

Tel: 078-300-505, 078-000-005, 022-406-231

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Anvelope de iarnă 
235/65 R16 C

34300000-0
40 buc.

116-BN 
23.08.2022 88 200,00 105 840,00

Anvelope de iarnă 
215/60 R17 4 buc.

Denumire „AUTO TYRES” S.R.L.
IDNO 1012600011019
Date de contact 

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

 sales@autotyres.md /

Tel: 079-030-706; 068-182-233

mun. Chişinău, str. Socoleni 1/1

mailto:v.novac@vento.md/
mailto:v.novac@vento.md/
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Anvelope de iarnă 
195/65 R 15

34300000-0

90 buc.

117-BN 
23.08.2022 187 860,00 225 432,02

Anvelope de iarnă 
205/60 R16 68 buc.

Anvelope de iarnă 
215/65 R16 C 8 buc.

Anvelope de iarnă 
225/50 R17 8 buc.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din 14.09.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Ungheni
Localitate Mun. Ungheni
IDNO 1007601003666
Adresa Mun. Ungheni str. Națională 11
Număr de telefon/fax 0236 2-26-94
E-mail consiliul.raional@mail.ru
Adresa de internet www.crungheni.md
Persoana de contact Botnari Ana, 069070734, annybotnari@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertă de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de montare a parapetului metalic la drumul L385 
R1.1 Mănoileşti – Cetireni Km 0.00 – km 3.50 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658470659136
Link-ul: e-licitație.md
Data publicării: 27.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici şi 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 
şi mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 15.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” Cons Viand”     

IDNO 1002609002154

Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Națională, nr. 33

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot nr. 1 45262000-1 1 lot o c d s - b 3 w d p 1 -

MD-1658470659136, 
lotul nr. 1 din 
15.08.2022

1192275,11

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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

a contractului de achiziție publică

prin negociere fără publicare prealabilă

Nr. 3 din 08.09.2022           

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 213179

E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă, 202218395
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform prevederilor Legii 131/2015, art. 56 pct. 1 lit. b), Dis-
poziției nr. 28 din 24.06.2022, Dispoziției nr. 32 din 08.08.2022 
ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldo-
va

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenu-
rilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile 
în scopul separării porțiunilor de teren necesare la con-
strucția drumului de acces și a infrastructurii de amena-
jare către podul de pantoane peste r. Prut între localități-
le or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea 
dosarului de schimabare a categoriei de destinație a te-
renurilor

Anunțul de participare Demers nr. 09-04/4356 din 08.07.2022

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 3 din 
08.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea 
Teritoriului”

IDNO 1003600092216

Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Ialoveni 100 B, MD 2070

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 □

Lucrările atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lucrări cadastrale complexe privind delimita-
rea terenurilor şi înregistrarea lor în Registrul 
bunurilor imobile în scopul separării porțiuni-
lor de teren necesare la construcția drumului 
de acces şi a infrastructurii de amenajare către 
podul de pantoane peste r. Prut între localită-
țile or. Leova (RM) şi s. Bumbata (România), cu 
întocmirea dosarului de schimabare a catego-
riei de destinație a terenurilor

  71354300-7 1 10/02-
11/269

din

08.09.2022

168 230,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 1655384942678 /001 din .14.09.2022                  
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.7 Rusca           

Localitate s.Rusca

IDNO 1007601000089

Adresa s.Rusca, mun.Hincesti

Număr de telefon/fax 026967209, 026967201

E-mail p7achizitii@anp.gov.md, p7logistica@anp.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Frija Roman  026967209

Tipul autorității contractante şi 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 de stat cu statut special

 
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, ocds-b3wdp1-MD-1655384942678

Obiectul de achiziție Achizitionarea lucrarilor la Obiectul ,, Perimetrul de 
pază la Penitenciarul nr.7 – Rusca, etapa II (îngradiri 
interioare), repetat

Anunțul de participare Data:01 din 10.02.2022 publicat în BAP nr.12 din 
15.02.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_12_2.pdf
Data:01 din 10.02.2022 publicat în BAP nr.12 din 
15.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplica

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655384942678
mailto:p7achizitii@anp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. MD-1655384942678 /001 din  26.08.2022.s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului: 

Denumire SC ,,LuxGaz ,,SRL
IDNO 1004600011768
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble 128/8, 
tel.078884888, luxgaz@gmail.com

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

  Da □    
   Contract de asociere din 01.07.2022

SC LuxGaz (51 %) , lider (lucrari de demolare, perimetrul inte-
rior de pază, energie elctrică)
SC Mega Nord Construct SRL, asociat secund, (49 %) (construc-
tii din beton, solutii arhitecturale, iluminat exterior, alimenta-
re siguranță, sistema  pază, video, amenajarea teritoriului)  

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achizitionarea lucrarilor la Obiectul 
,,Reconstrucția  Perimetrul de pază 
la Penitenciarul nr.7 – Rusca, etapa II 
(îngradiri interioare), repetat

45000000-7 Obiect Contract de an-
trepriză nr.01/LD 

din 09.09.2022

23810597,69

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

     

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

Nu □        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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-1655384942678
mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4     din 14.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Ustia
Localitate s.Ustia
IDNO 1007601009026
Adresa s.Ustia,r-l Dubăsari
Număr de telefon 0248-55-2-36
Număr de fax 0248-55-2-36
E-mail pr_ustia@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Tatiana Cojuhari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Concurs prin cererea ofertelor de pret
Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652788128718
Data deschiderii ofertelor 25.05.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractele de achiziție:

Tipul contractelor de achiziție Bunuri □ 

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru Gradinita de copii „Andries” de la 
01.06.2022-15.09.2022.

Cod CPV 15800000-6

Contractele se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractelor 30.05.2022

Operatorii economici cîştigători Î.I. Prozorovski  Lilian  1010605000089

Baguette S.R.L.    1014600037741    

SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922

SC”Brodetchi” SRL   1004606001297
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Date de contact ale  operatorilor economici Î.I. Prozorovski  Lilian - 069157487

Baguette S.R.L.         -022407100

SA Fabrica de unt Floresti-079941799

SC”Brodetchi” SRL   -068412288

Nr. contractelor de achiziție Î.I. Prozorovski  Lilian -      27

Baguette S.R.L.         –        24     

SA Fabrica de unt Floresti- 25

SC”Brodetchi” SRL  -        26

Data contractelor de achiziție 06.06.2022

Valoarea contractelor de achiziție 223614.05

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea AP din 03.07.15art.76, alin.7.2lit(a)
Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

     Au fost încheiate contracte privind achizitionarea produselor alimentare pentru gradinița de copii Andries de la 
01.06.2022-15.09.2022 in sumă totală de 223614.05 lei,executat 175462.39 lei, suma spre micsorare 48151.66 lei:

VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:
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1. In legatura ca frecventa copiilor a fost mai scazuta decit cea planuita  si de aceia s-au folosit mai putine  
produse alimentare.

____________________________________________________________________________

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr. 4 din 14.09.2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.15,16,17 din 14.09.2022 privind:

- micsorarea contractelor de achizitionare a produselor alimentare in suma totala de 48151.66 lei.

_ Informații privind organismul de supraveghere şi organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___5________ din _14.09.2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or.Cupcini
Localitate Or.Cupcini r-nul Edinet
IDNO 1007601010149
Adresa Or.Cupcini str.Livezilor,6
Număr de telefon 024672404
Număr de fax 024672404
E-mail oficial valentite@mail.ru
Adresa de internet valentite@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Telesman

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie  strazii Renasterii or.Cupcini
Cod CPV 45000000-1
Valoarea estimată a achiziției 1045420
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657778585194
Link:21059977

Data publicării anunțului de participare 25.07.2022
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 X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.07.22

Denumirea operatorului economic SA Drumuri-Briceni

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:103
Data:10.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:852409.02
Inclusiv TVA:1022890.82

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea131 din 03.07.2015 art.76 alin7/ 1(c)
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)

_ efectuarea lucrărilor de asfaltare a porțiunii str. Renaşterii, în volum de 3815m.p

._______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ____________________________
_________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_____a fost  necesitatea de a curăți nămolul cu încărcătorul frontal a 1360 m.p., curățirea mecanică şi înlăturarea stra-
tului de noroi în volulm de 1360 m. p. , săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40 – 0,70 m. în volum de 100 m. cub., 
transportarea lui cu autocamionul la distanța de 1.0 km a 30.00 tone, cît şi frezarea şi plombarea gropilor în volum 
de 368,92 m. p._pe str. Renaşterii.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._108___din 06.09.2022_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind Lucrari de reparatie  strazii Renasterii or.Cupcini ___________________
__________________
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA drumuri-Bri-
ceni

108 14.09.2022 127626.72 153152.06

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. 8 din 9 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sireți
Localitate Satul Sireți
IDNO 1008601000525
Adresa Strada Mihai Eminescu 1
Număr de telefon 069586536
Număr de fax 0237 71 191
E-mail oficial boaghi.leonid@gmail.com
Adresa de internet http://sireti.sat.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Boaghi Leonid

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Construcția terenului de sport şcolar al satului Sireți
Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi 

lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției 2 415 905 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629714114129 
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21043599/ 

Data publicării anunțului de participare 23 august 2021
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 Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Buget Local □ 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.8 din 26 octombrie 2021

Denumirea operatorului economic SRL Medalmir

mailto:boaghi.leonid@gmail.com
http://sireti.sat.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629714114129
https://achizitii.md/ro/public/tender/21043599/
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 76 
Data: din 02 noiembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3099645.86 MDL
Inclusiv TVA: 3719575.04 MDL

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022 
Termen de execuție 3 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Micşorarea valorii contractului
Temeiul juridic DECIZIE privind modificarea contractului   

de achiziții publice/acordului-cadru Nr. 8 din 9 septembrie 
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)

Contractul a fost încheiat în urma procedurii de achiziție nr. https://achizitii.md/ro/public/tender/21043599/ din data 
23 septembrie 2021, între Primăria Sireți cu sediul în s. Sireți r-ul Străşeni, str. Mihai Eminescu 1, telefon: 069586536, 
fax: 0237 71 191, IDNO 1008601000525, reprezentat prin BOAGHI Leonid - Primar    în calitate de Beneficiar, pe de o 
parte şi Medalmir SRL cu sediul în mun. Chişinău MD-2023, str. Movileni 30, ap 1, telefon: 022907004, fax: 022907003, 
IDNO: 1014600019994. Antreprenorul s-a obligat să execute lucrările privind Construcția terenului de sport școlar 
al satului Sireți în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice, cu resurse din bugetul local şi Agenție de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură. 
În urma modificării contractului de achiziție publică Nr.76 din 02 noiembrie 2021 se modifică termenul de exe-
cutare de executare de la 3 la 9 luni şi suma contractului cu micşorarea valorii -30 449,59 MDL. Grupul de lucru a decis 
micşorarea valorii contractului de achiziții publice pe motiv au fost făcute economii la executarea lucrărilor din contul 
micşorării suprafeței construcției de beton deoarece terenul fizic nu permite o suprafața mai mare de executare, dar 
şi modificarea termenului de execuție din cauza extinderii termenului de construcție afectată la fel de criza prețurilor 
la mai multe materiale distincte pentru terenul de sport, criza resurselor umane dar şi condițiile meteo nefavorabile.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma modificării contractului de achiziție publică Nr.76 din 02 noiembrie 2021 se modifică termenul de executare 
de executare de la 3 la 9 luni şi suma contractului cu micşorarea valorii cu -30 449,59 MDL. Grupul de lucru a decis 
micşorarea valorii contractului de achiziții publice pe motiv au fost făcute economii la executarea lucrărilor din contul 
micşorării suprafeței construcției de beton deoarece terenul fizic nu permite o suprafața mai mare de executare, dar 
şi modificarea termenului de execuție din cauza extinderii termenului de construcție afectată la fel de criza prețurilor 
la mai multe materiale distincte pentru terenul de sport, criza resurselor umane dar şi condițiile meteo nefavorabile.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind modificarea termenului de executare de la 3 la 9 luni şi micşorarea valorii contractului cu 
-30 449,59 MDL.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Medalmir Nr.1 9 septem-
brie 2022

3 001 228.64 
MDL

3 601 474.37 MDL

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. ____3M_____ din __ 15  Septembrie 2022 __

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ciorescu

Localitate Comuna Ciorescu, mun. Chișinău
IDNO 1007601010437
Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon 0-22-45-68-72
Număr de fax 0-22-45-63-44
E-mail contabilitatea.ciorescu@gmail.com  
Adresa de internet
Persoana de contact Bostan Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație Publică
Nr. procedurii  441/16 
Data deschiderii ofertelor 26 August 2016
Nr. BAP  59 
Data publicării în BAP 05 August 2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelei exterioare de canali-

zare a unui sector din comuna Ciorescu
Cod CPV 45000000-7
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: Buget Local

mailto:contabilitatea.ciorescu@gmail.
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Data deciziei de atribuire a contractului 18 Octombrie 2016

Operatorului economic câştigător F.P.C. ”LĂCĂTUȘ” S.R.L., 

 Adresa: MD-2084, mun. Chișinău,

 Or. Cricova, str. Chișinăului, nr. 92A Tel./Fax: 0-22-45-33-64, 
0-22-45-29-84 

e-mail: lacatus@mail.ru

Date de contact ale  operatorului economic Adresa: MD-2084, mun. Chișinău,

 Or. Cricova, str. Chișinăului, nr. 92 A Tel./Fax: 0-22-45-33-64, 
0-22-45-29-84 

e-mail: lacatus@mail.ru

Nr. contract de achiziție 76
1-2576/16

Data contract de achiziție 25 Octombrie 2016

Valoarea contractului de achiziție 11 740 139,73
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție Până la 31 Decembrie 2022

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  £
Modificarea termenului de valabilitate  £
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați] Excludere / Includere

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct. 2) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma mod-
ificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

1. Acord Adițional nr. 1 din 12.10.2017 – modificarea grafi-
cului de executarea lucrărilor și graficului de finanațare.

2. Acord Adițional nr. 2 din 10.09.2019 – micșorare prin ex-
cludere; majorare prin includere; extinderea termenului 
de valabilitate a Contractului.

3. Acord Adițional nr. 3 din 31.07.2020 –majorare prin inclu-
dere.

4. Acord Adițional nr. 4 din 21.12.2020 –  modificarea terme-
nului de executare a lucrărilor și a termenului de valabili-
tate. 

5. Acord Adițional nr. 5 din 02.12.2021 –  modificarea ter-
menului de executare a lucrărilor și a termenului de vala-
bilitate.

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare (natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor):

În anul 2016, ca urmare a desfăşurării procedurii de achizițe, a fost încheiat Contractul de Antrepriză nr. 76 din 
25.10.2016 cu F.P.C. ”LĂCĂTUȘ” S.R.L., privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei exterioare de canalizare a 
unui sector din comuna Ciorescu. 

___________________________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rețeaua de canalizare existentă este foarte uzată, deoarece a fost construită prin anii 1970 și a fost construită 
pe terenurile private. Pentru a repara această incomoditate și a avea rețele funcționale, cu asigurarea accesului 
pentru deservirea acestora a fost necesar de a lichida rețelele vechi și construcția altor rețele noi pe terenul APL. 
Totodată, este de menționat faptul că, în procesul de lucru a fost necesar de a înlocuit țevile cu diametrul mic, de 
110 mm și 160 mm, de presiune, cu țeavă de diametru mai mare - 200 mm, țeavă de scurgere gravitațională, de 
tip colector. 

În rezultatul executării modificărilor în proiect, a apărut necesitatea alcătuirii devizelor lucrărilor de 
excludere a volumelor, care n-au fost executate și de includere a volumelor, care au fost necesare de 
executat, conform cerințelor normativelor în construcții, și anume:

1. S-au modificat diametrele țevilor în sectorul de la căminul de gravitație de pe segmentul stradal dintre Str. Alexandru 
cel Bun și str. Ciorescu, din preajma Primăriei, până la colectoctorul existent, ce duce spre Stația de epurare, din diame-
trul D160 PVC, în diametrul D200 PVC, și colectoarele spre str. Basistîi, cu o lungime de cca 547 m.

2. S-a exclus țeava de presiune din PE100 cu D110 mm, cu o lungime de 463 m. La conducta de presiune cu D110mm și 
cu lungimea de 931 m s-au inclus în devizul de introducere a lucrărilor de terasamente, din motivul lipsei în caietul de 
sarcini inițial.

3. S-au introdus în proiect și în devizul de includere, conducte din țevi PVC cu D160mm în sectoarele: de la clădirea Cen-
trului de sănătate, până la căminul de gravitație, expus în p.1 și pe str. Eminescu de la str. Negruzzi spre colectorul de 
inelare, cu o lungime totală de 597m. 

4. S-au inclus în devizul de includere a lucrărilor de terasamente, care au fost necesare de executat după modificările în 
proiectul de execuție, pentru o lungime de 1678m.

Pe str. Eminescu era necesar de traversarea rețelei prin 2 terenuri private, care la momentul elaborării proiectului 
de execuție nu au dat acordul, ceea ce în urma negocierilor a fost obținut

acordul proprietarilor, ceea ce a cauzat elaborarea devizului suplimentar, cu includerea acestuia în rețea, conform 
Anexelor.  

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

_ Ca urmare a celor expuse mai sus, concluzionăm că trebuie efectuate modificările propuse.

____________________________________________________________________________
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VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru Nr. 3M din “ 15 ”   Septembrie  2022  a fost  încheiat Acordul Adiţional  Nr. 6 din “ 15 ” Sep-
tembrie 2022 privind: 

1. Excluderea lucrărilor în sumă de 461 971,327 lei (Anexa nr. 1) .

2. Introducerea lucrărilor în sumă de 646 982,272 lei (Anexa nr. 2).

3. Majorarea valorii inițiale a contractului nr. 76 din 25 Octombrie 2016, privind  ”Lucrări de construcție a rețe-
lei exterioare de canalizare a unui sector din comuna Ciorescu” cu suma de 185 010,95 lei (646 982,272 - 461 
971,327).

Valoareaa Contractului de  Antrepriză nr. 76 din 25.10.2016, după modificările propuse, va fi de 11 925 150,68 
lei.

IX. Informații privind organismul de supraveghere şi organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractelor  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21051901 din 22.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașul Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 216 50
Număr de fax 0254 228 44
E-mail oficial primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Vizitiu; 0254 221 41

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile 

preșcolare pe perioada trimestru II-III  anul 2022.
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 313 800,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645018996958 /21051901
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1645018996958?tab=contract-notice

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)

Nu este caz

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

VAlte surse: bugetul local

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645018996958?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645018996958?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.03.2022

Denumirea operatorului economic Alim Total S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:072

Data: 22.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 501 587,26

Inclusiv TVA: 573 357,65
Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 30.09.2022
Denumirea operatorului economic S.A. Fabrica de unt din Florești
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:073

Data: 22.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 492 506,20

Inclusiv TVA: 535 654,00
Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 30.09.2022
Denumirea operatorului economic Prodise de Familie S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:074

Data: 22.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 371 386,50

Inclusiv TVA: 445 675,00
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  V

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, lit.a) și b);  Art.77 alin.(1), lit.b) din 

Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este caz
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu este 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)

_ În urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1645018996958 /21051901 din 28.02.2022 de achiziționare a Produselor 
alimentare pentru instituțiile preşcolare pe perioada trimestru II - III anului 2022, conform necesităților institutiilor 
subordonate a Primăriei or. Rezina, au fost încheiate 3 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici: 
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1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.072 din 22.03.2022 în suma de 573 357,65 lei cu TVA; 

2. S.A. Fabrica de unt din Florești  - contractul nr.073 din 22.03.2022 în suma de 535 654,00 lei cu TVA; 

3. Prodise de Familie S.R.L. - contractul nr.074 din 22.03.2022 în suma de 445 675,00 lei cu TVA. 

    În baza solicitării institutiilor preşcolare subordonate a Primăriei or. Rezina, se micşorează următoarele contractile:_

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.072 din 22.03.2022 în suma de 221 824,15 lei cu TVA; 

2. S.A. Fabrica de unt din Florești  - contractul nr.073 din 22.03.2022 în suma de 123 333,64 lei cu TVA; 

3. Prodise de Familie S.R.L. - contractul nr.074 din 22.03.2022 în suma de 108 785,50 lei cu TVA._

Descrierea micșorării contractelor pentru trimestru II – III anului 2022:

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr. 072 din 22.03.2022 în suma de 573 357,65 lei cu TVA:

Denumirea lotului Unit. 
de mă-

sură  

Canti

tatea 

Prețul 
unitar 

(cu TVA)

Suma total 
contractată

(cu TVA)

Canti

tatea micșo

rată 

Suma modifică-
riimicșorată

Sold la con-
tract după 
modificări

Lotul I:  Ouă

Ouă de găina buc 21200,00 1,97 41764,00 5280,00 10401,60 31 362,40

Total pe lot I: X X X 41764,00 X 10401,60 31 362,40

Lotul II: Produse  agricole; legume, fructe și alte 

Ardei dulce kg 200,00 49,70 9940,00 57,50 2857,75 7082,25

Fasole albe uscată kg 190,00 30,00 5700,00 60,00 1800,00 3900,00

Mazare uscată kg 285,00 12,87 3667,95 125,00 1608,75 2059,20

Cartofi kg 5300,00 7,15 37895,00 2250,00 16087,50 21807,50

Ceapă kg 1920,00 7,15 13728,00 585,00 4182,75 9545,25

Dovlecei kg 580,00 44,00 25520,00 349,00 15356,00 10164,00

Lămâie kg 192,00 23,30 4473,60 134,40 3131,52 1342,08

Mandarine (Cleman-
tine)

kg 300,00 27,70 8310,00 98,00 2714,60
5595,40

Mere kg 4200,00 6,15 25830,00 1525,00 9378,75 16451,25

Morcov kg 2120,00 8,10 17172,00 788,00 6382,80 10789,20

Sfeclă roşie kg 1870,00 9,25 17297,50 1110,00 10267,50 7030,00

Conopidă kg 380,00 37,70 14326,00 20,00 754,00 13572,00

Varză albă kg 3500,00 14,00 49000,00 1551,00 21714,00 27286,00

Broccoli kg 60,00 47,70 2862,00 60,00 2862,00 0,00

Banane kg 2460,00 34,77 85534,20 1597,00 55527,69 30006,51

Struguri de poamă kg 830,00 24,70 20501,00 530,00 13091,00 7410,00

Praz kg 60,00 23,87 1432,20 42,00 1002,54 429,66

Pătrunjel rădăcină kg 123,00 34,90 4292,70 95,00 3315,50 977,20

Pătrunjel proaspăt kg 60,00 85,00 5100,00 20,00 1700,00 3400,00

Mărari proaspăt kg 25,00 85,00 2125,00 0,00 0,00 2125,00

Rădăcină de țelina kg 60,00 23,80 1428,00 0,00 0,00 1428,00

Total pe lot II: X X X 356135,15 X 173734,65 182 400,50



93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Lotul V: Fructe și legume  prelucrate și conservate

Castraveți conservate buc 142,00 38,00 5396,00 58,00 2204,00 3192,00

Tomate (roşii) în suc 
propriu

kg 180,00
27,70 4986,00 35,00 969,50 4016,50

Magiun din fructe în 
asortiment

kg 180,00
27,70 4986,00 18,00 498,60 4487,40

Mazare verde con-
servată

kg 140,00
24,90 3486,00 27,00 672,30 2813,70

Porumb conservat kg 130,00 30,00 3900,00 49,00 1470,00 2430,00

Pasta de tomate kg 220,00 34,70 7634,00 49,00 1700,30 5933,70

Suc de mere litr 1710,00 15,00 25650,00 394,00 5910,00 19740,00

Suc de mere - stru-
guri

litr 1650,00
15,00 24750,00 409,00 6135,00 18615,00

Total pe lot V: X X X 80788,00 X 19559,70 61 228,30

    Lotul VI: Uleiuri vegetale

Ulei rafinat litr 490,00 47,70 23373,00 115,00 5485,50 17887,50 

Ulei nerafinat litr 150,00 47,70 7155,00 0,00 0,00 7155,00

Total pe lot VI: X X X 30528,00 X 5485,50 25 042,50

Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate

Crupe de arpacaş kg 245,00 11,70 2866,50 90,00 1053,00 1813,50

Crupe de grîu kg 200,00 11,70 2340,00 10,00 117,00 2223,00

Crupe de grîu ar-
nautca

kg 260,00
17,00 4420,00 150,00 2550,00 1870,00

Crupe de mei kg 230,00 15,00 3450,00 184,00 2760,00 690,00

Crupe de orz kg 220,00 11,70 2574,00 30,00 351,00 2223,00

Crupe de malai kg 285,00 15,00 4275,00 90,00 1350,00 2925,00

Crupe de gris kg 330,00 14,70 4851,00 0,00 0,00 4851,00

Faina de grîu kg 960,00 14,00 13440,00 40,00 560,00 12880,00

Fulgi de ovaz kg 270,00 18,00 4860,00 80,00 1440,00 3420,00

Hrişca kg 280,00 37,70 10556,00 37,00 1394,90 9161,10

Orez kg 390,00 18,00 7020,00 36,00 648,00 6372,00

Cus-cus kg 100,00 34,90 3490,00 12,00 418,80 3071,20

Total pe lot VIII: X X X 64142,50 X 12642,70 51 499,80

Total pe contract: X X X 573 357,65 X 221 824,15 351 533,50

2. S.A. Fabrica de unt din Florești  - contractul nr.073 din 22.03.2022 în suma de 535 654,00 lei cu TVA:

Denumirea 
lotului 

Unit. de 
măsură  

Canti

tatea 

Prețul unitar 

(cu TVA)

Suma total 
contractată

(cu TVA)

Canti

tatea micșo

rată 

Suma 
modifică-

riimicșorată

Sold la con-
tract după 
modificări

Lotul VII: Produse lactate

Brînză de 
vaci

kg 2320,00
61,00 141520,00 510,00 31110,00

110 410,00

Brînza tare 
(caşcaval)

kg 300,00
126,00 37800,00 89,00 11214,00

26 586,00

Chefir kg 3650,00 16,96 61904,00 544,00 9226,24 52 677,76

Lapte lit 13000,00 12,20 158600,00 2232,00 27230,40 131 369,60

Smântână kg 320,00 38,00 12160,00 176,50 6707,00 5 453,00

Unt kg 830,00 149,00 123670,00 254,00 37846,00 85 824,00
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Total pe lot 
VII:

X X X
535654,00

X
123 333,64

412 320,36

Total pe 
contract:

X X X
535654,00

X
123 333,64

412 320,36

3. Prodise de Familie S.R.L. - contractul nr.074 din 22.03.2022 în suma de 445 675,00 lei cu TVA:

Denu-
mirea 
lotului 

Unit. 
de 

mă-
sur

Canti

tatea 

Prețul 
unitar 

(cu TVA)

Suma 
total con-

tract.

 (cu TVA)

Canti

tatea 
majo

rată

Canti

tatea 
micșo

rată 

Suma modificării Sold la con-
tract după 
modificăriSuma 

majo-
rată

Suma 
micșo

rată

Suma 
modific.

micșorată

Lotul III: Produse de origine animală, carne

Carne de 
porc

kg 1400,00 89,00 124600,00 79,00 7031,00 131631,00

Carne de 
vită

kg 400,00 195,00 78000,00 100,00 19500,00 58500,00

Piept de 
găină

kg 1450,00 73,50 106575,00 289,00 21241,50 85 333,50

Piept de 
curcan

kg 700,00 195,00 136500,00 385,00 75075,00 61425,00

Total pe 
lot III:

X X 89,00 445675,00 X X 7031,00 115816,50 108 
785,50

336 889,50

Total 
pe con-
tract:

X X X 124600,00 X X 7031,00 115816,50 108 
785,50

336 889,50

_În urma modificării, suma totală a contractelor să constituie:

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.072 din 22.03.2022 în suma de 351 533,50 lei cu TVA; 

2. S.A. Fabrica de unt din Florești  - contractul nr.073 din 22.03.2022 în suma de 412 320,36 lei cu TVA;

3. Prodise de Familie S.R.L. - contractul nr.074 din 22.03.2022 în suma de 336 889,50 lei cu TVA. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În perioada de vară, frecventarea copiilor la instituţiile preşcolare a scăzut._Necesită deblocarea alocațiilor si utiliza-
rea lor la achiziția produselor alimentare pentru trimestru IV anului 2022.__________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21051901 din 22.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea contractelor  de achiziții publice, se micșorează: 

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Alim Total S.R.L. 211 22.09.2022 -195 223,53 -221 824,15

S.A. Fabrica de unt din Florești 212 22.09.2022 -113 165,08 -123 333,64

Prodise de Familie S.R.L. 213 22.09.2022 - 90 655,11 -108 785,50
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _01-16/448 din __16.09.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Leova
Localitate: MD – 6301, raionul Leova, or. Leova. 
IDNO: 1003605150283
Adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 63.
Număr de telefon: 0263/22498, 0263/23081
Număr de fax: 0263/22141
E-mail oficial: juristsrleova@mail.ru

srleova@ms.md 
Adresa de internet: srleova.md
Persoana de contact: 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

GREȚU Iurie

Staționar: 0263/22498

Mobil: 069030525

                                 076030525

E-mail: iuriegretu@gmail.com

                iurie_gretu@yahoo.com 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție: X - Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 

2022.
Cod CPV: 15800000 – 6 
Valoarea estimată a achiziției: 696 731,56 lei (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii: (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048181
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638868870943

Data publicării anunțului de participare: Nu există.
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu există.

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru: Bunuri X     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene:

Nu X    Da □

Sursa de finanțare: Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

X - Alte surse: [Buget propriu]

mailto:juristsrleova@mail.ru
mailto:srleova@ms.md
mailto:iuriegretu@gmail.com
mailto:iurie_gretu@yahoo.com
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru:

29.12.2021

Denumirea operatorului economic: ,,Vîrticuș Grup” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru: Nr: 20

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru: Fără TVA: 218 003,60

Inclusiv TVA: 261 604,80
Termen de valabilitate: 31.12.2022
Termen de execuție: 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor: Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  X

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic: Legea nr. 131 din 03.07.2015

Contractul nr. 20 din 05.01.2022 – pct. 8.1 din contract.
Creșterea prețului în urma modificării: (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru: (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante: Nu există.
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 conform necesităților IMSP Spitalul raional Leova 
pentru alimentarea pacienților internați în cadrul instituției medicale. Urmare a organizării și petrecerii Con-
cursului privind Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 21048181 din 07.12.2021 a fost încheiat și semnat Contractul 
nr. 20 din 05.01.2022 privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 pentru 4 poziții de pro-
duse alimentare în cantitate aproximativă de 4690,00 kg. _ După evaluarea cantității necesarului de produse 
alimentare se va decide asupra formei (Licitație publică deschisă, COP etc.) de organizare și petrecerii proce-
durii de achiziție publică.______________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Operatorul economic ,,Vîrticuș Grup” S.R.L. a făcut demersuri prin care a informat că, urmare a situației 
privind scumpirea prețurilor la produsele alimentare de pe piața locală, precum şi a imposibilității mențin-
erii prețurilor contractuale (Demers F/N din 18.08.2022 ). La Demersul F/N din 18.08.2022 de către agen-
tul economic nominalizat a fost anexate Copiile Facturilor Fiscale de achiziționare/procurare a produselor 
alimentare – ca dovadă. Adițional în cadrul circularei nominalizate s-a solicitat rezilierea Contractului nr. 
20 din 05.01.2022 încheiat în cadrul COP nr. 21048181 din 07.12.2022. În Circulara nr.13-09/94  din 
14.04.2022 Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a permis rezoluțiunea contractului: ,,în cazul în 
care, executarea obligațiilor contractuale asumate printr-un contract de achiziție publică devine, din 
cauza unei schimbări excepționale a circumstanțelor, atît de oneroasă (din cauza majorării costurilor 
la produse/servicii/lucrări), încît ar fi vădit inechitabil de a o menține în sarcina operatorului economic:
a) Analiza posibilității rezoluțiunii contractului de achiziție publică de către părți, la solicitarea operatorului 
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economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul – model, fără a  solicita includerea acestuia în lista de inter-
dicție și fără a i se reține garanția de bună execuție, dacă aceasta a fost concepută”. 

În baza celor menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile pct. 8.1. din Contractul nominalizat, s-a decis 
rezoluțiunea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._01-16/446_din 
_16.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind _rezilierea Contractului nr. 20 din 05.01.2022.__

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

,,Vîrticuș Grup” 
S.R.L.

Nr. 198 16.09.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  20  din  16 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Stefan Voda
Localitate Or.Stefan Voda
IDNO 1007601010932
Adresa Or.Stefan Vodă str.Libertatii,nr1
Număr de telefon 0 242 2 24 01, 0 242 2 53 20
Număr de fax
E-mail oficial solomitchii85@gmail.com
Adresa de internet solomitchii85@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Afanasiev Iurie 0 242 2 24 01

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de intretinerea drumurilor puvlice locale din raio-

nul Stefan Voda si construcția trotuarului la drumul L 594 
R30 drum de acces spre or.Stefan Voda

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4862124,23 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21054879
Link:ocds-b3wdp1-MD-1649742927949

Data publicării anunțului de participare 04 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05 mai 2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SA Drumuri Causeni
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:20

Data:16 mai 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4051770,19lei

Inclusiv TVA: 4862124,23 lei 
Termen de valabilitate 31 decembrie 2023
Termen de execuție 2022-2023

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului V

Modificarea termenului de executare V

Modificarea termenului de valabilitate  V
Temeiul juridic Legea finantelor 181 din 25.07.2014 art.66 al.4
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)

Achizitia data pina la modificare  contractul  nr.20 avea costul de 4862124,23 lei  lei din care 3476000 erau pentru 
anul 2022 si 1386124,23 pentru anul 2023.  Dupa modificare necesita sa fie costul de 3476000,0 tot pentru  anul 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform legii nr.181 din 25.07.2014 Legea finantelor publice si  responsabilitatile bugetar fiscale art.66 p.4 Autorită-
tile bugetare sint obligate să revadă relatiile contractuale cu furnizorii de mărfuri si servicii şi să reducă chieltuielile 
daca pe  parcursul anului bugetar alocațiile bugetare au fost diminuate. Alocatiile bugetare pe anul 2022 pentru 
contractul nr 20  permit numai suma de 3476000,0 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 16 mai 2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind Lucrari de intretinerea drumurilor puvlice locale din raionul Stefan Voda si 
construcția trotuarului la drumul L 594 R30 drum de acces spre or.Stefan Voda

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Drumuri Causeni 2 07.09.2022 2896666,67 3476000,00
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 contractelor  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21053104 din 22.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașul Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 216 50
Număr de fax 0254 228 44
E-mail oficial primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Vizitiu; 0254 221 41

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție V Cererea ofertelor de prețuri  □Licitație deschisă  Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile 
preșcolare pe perioada trimestru II-III  anul 2022.
(repetata)

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 171 100,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647004586801 /21053104
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647004586801?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este caz

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

VAlte surse: bugetul local

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647004586801?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647004586801?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.03.2022

Denumirea operatorului economic Alim Total S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:083

Data: 30.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 70001,43

Inclusiv TVA: 81553,00
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  V

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, lit.a) și b);  Art.77 alin.(1), lit.b) din Legea 

131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este caz
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este 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)

_ În urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1647004586801 /21053104 din 22.03.2022 de achiziționare a Produselor 
alimentare pentru instituțiile preşcolare pe perioada trimestru II - III anului 2022, conform necesităților institutiilor 
subordonate a Primăriei or. Rezina, au fost încheiat 1 contract de achiziție publică cu următorul agențul economic: 

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.083 din 30.03.2022 în suma de 81 553,00 lei cu TVA; 

 

    În baza solicitării institutiilor preşcolare subordonate a Primăriei or. Rezina, se micşorează contractul:_

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.083 din 30.03.2022 în suma de 20 195,00 lei cu TVA; 

Descrierea micșorării contractuli pentru trimestru II – III anului 2022:

1. Alim Total S.R.L. - contractul nr. 083 din 30.03.2022 în suma de 81 553,00 lei cu TVA:
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Denumirea lotului Unit. de 
măsură  

Canti

tatea 

Prețul 
unitar 

(cu TVA)

Suma total 
contractată

(cu TVA)

Canti

tatea 
micșo

rată 

Suma 
modifică-

riimicșorată

Sold la 
contract 

după mod-
ificări

Lotul IX:  Diverse produse alimentare

Bicarbonat de sodiu kg 178,00 37,00 6586,00 36,00 1332,00 5254,00

Biscuiți  “Preanichi” kg 280,00 28,00 7840,00 0,00 0,00 7840,00

Borş acru litr 380,00 12,00 4560,00 94,00 1128,00 3432,00

Drojdie uscată kg 10,50 120,00 1260,00 0,00 0,00 1260,00

Cacao pudra kg 15,50 180,00 2790,00 2,00 360,00 2430,00

Ciai kg 22,00 180,00 3960,00 3,00 540,00 3420,00

Covrigei kg 100,00 22,00 2200,00 0,00 0,00 2200,00

Frunze de dafin kg 2,00 190,00 380,00 0,00 0,00 380,00

Halva kg 95,00 37,00 3515,00 45,00 1665,00 1850,00

Oțet de masă litr 232,00 12,00 2784,00 82,00 984,00 1800,00

Paste fainoase - figuri kg 500,00 15,70 7850,00 60,00 942,00 6908,00

Paste fainoase - spaghete kg 160,00 16,00 2560,00 100,00 1600,00 960,00

Tăiței de casă kg 50,00 39,00 1950,00 2,00 78,00 1872,00

Sare de lămîie kg 3,00 150,00 450,00 0,00 0,00 450,00

Sare iodată kg 320,00 17,00 5440,00 0,00 0,00 5440,00

Zahar kg 1080,00 18,00 19440,00 209,00 3762,00 15678,00

Total pe lot IX: X X X 73 565,00 X 12 391,00 61 174,00

Lotul X:  Semințe 

Miez de nucă kg 35,00 190,00 6650,00 35,00 6650,00 0,00

Semințe de floarea soarelui kg 7,00 45,00 315,00 5,00 225,00 90,00

Semințe de susan kg 7,00 47,00 329,00 7,00 329,00 0,00

Semințe de mac kg 5,00 120,00 600,00 5,00 600,00 0,00

Semințe de in kg 2,00 47,00 94,00 0,00 0,00 94,00

Total pe lot X: X X X 7 988,00 X 7 804,00 184.00

Total pe contract: X X X 81 553,00 X 20 195,00 61 358,00

_În urma modificării, suma totală a contractelor să constituie:
1. Alim Total S.R.L. - contractul nr.083 din 30.03.2022 în suma de 61 358,00 lei cu TVA; 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În perioada de vară, frecventarea copiilor la instituţiile preşcolare a scăzut._Necesită deblocarea alocațiilor si utiliza-
rea lor la achiziția produselor alimentare pentru trimestru IV anului 2022.__________

III. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21053104 din 22.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea contractelor  de achiziții publice, se micșorează: 

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Alim Total S.R.L. 214 22.09.2022 -17 183,57 -20 195,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1  din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă 
Localitate Mun. Chişinău
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 □ Cererea ofertelor de prețuri   □ 
Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare (blocul alimentar) p-u lunile 
iulie – septembrie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 036 444,15
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654518835446/21057708
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654518835446?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 06.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

Nu este cazul 

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     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: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1  din 01.07.2022

Denumirea operatorului economic 1. Nobil Prest SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 489

Data: 12.07.2022

http://www.mtender.gov.md


104

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 315 858,95 
Inclusiv TVA: 353 673,20

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La comandă, după necesități, în termen de 24 ore de 

la efectuarea comenzii, pînă la 30.09.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic - Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 

art. 76 alin. (7) pct.2) lit. a),b)

-Pct.12.3 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețul unitar nu se modifică   
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

  ----------

Alte informații relevante ------------
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Contractul nr. 489 din 12.07.2022  cu Nobil Prest  SRL se modifică astfel : se majorează cu 0,85%

Nr. 
Lot Denum Lot

Cantit 
contrac-

tată

Cantit

spre majo-
rare

Suma cu TVA

spre major

Sum contract 
cu TVA înainte 
de modificare

Sum contract cu TVA 
după modificare

11
Ardei dulce 1400/kg 210/ kg 3 038,70 353 673,20 356 711,9

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Cantitățile legumelor la lotul Ardei dulce contractate pentru anul 2022 s-a epuizat integral. În scopul 
aprovizionării insituției cu bunul necesar până la finele lunii septembrie, este necesitate de a achiziționa 
suplimentar poziția sus numită.

III. Rezultatele examinării:

În temeiul celor relatate, Grupul de lucru 

A HOTĂRÂT:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind  achiziționarea « Produse alimentare (blocul alimentar) p-u lunile 
iulie – septembrie 2022»  la Contractul nr. 498/12.07.2022 încheiat cu Nobil Prest  SRL.

Astfel suma Acordului Nr. 1 la Contractul nr. 498/12.07.2022 încheiat cu Nobil Prest SRL va fi următoar-
ea:
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

Nobil Prest  SRL Cu capital autohton Nr.1 20.09.2022 2 814,00 3 038,70

                                 

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. 15 din 16 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

Localitate mun. Chişinău

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 4 166 666,65

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051597

ID: ocds-b3wdp1-MD-1644564068004

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644564068004?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11 februarie 2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

Link-ul: https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0? to-
ken=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9 YnCubygkGyH0uId300 
399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895 FD9335BF43214D-
D6492E9575D0F8PORTAL sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId 
6352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL G9mXaZjLSTbuMzJQL

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 6 din 31 martie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „ICBC – International Consultants and Business Company”  

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 46 - BN

Data: 12 aprilie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 426 690,00

Inclusiv TVA: nu este plătitor de TVA

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022

Termen de execuție 31 august 2022
 
 

http://www.mtender.gov.md
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
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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. 46-

BN din 12.04.2022 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. şi pct. 7.3., părțile 
modifică contractul prin acord – adițional, privind 
neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, 
inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi 
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)

Prin Acordul adițional nr. 6 din 22 iulie 2022, în anexa nr. 2 
„Specificația de preț” a Contractului a fost substituită sin-
tagma „Termenul de livrare: 90 de zile de la înregistrarea 
contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chişinău, 
buget de stat”, cu sintagma „Termenul de livrare: Până la 
data de 31 august 2022”, în rest Contractul a rămas nemo-
dificat.

Alte informații relevante Nu este cazul
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare a desfăşurării procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă (licitație electronică) nr. ocds-b3wdp1-
MD-1644564068004 din 14 martie 2022, a fost încheiat contractul  nr. 46-BN din 12 aprilie 2022 cu SRL „ICBC – Inter-
national Consultants and Business Company”  privind achiziționarea echipamentului special, după cum urmează:

Co
d 

CP
V

Denumirea bunurilor Uni-
ta-tea 
de mă-
su-ră

Can-
ti-tatea

Preț  fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Termenul de livrare, locul și 
condițiile de livrare

18
10

00
00

-0

Cască antiglonț buc. 100 4 336,50

* Nu 
este 

plătitor 
de TVA

433 650,00 Termenul de livrare: Până la 
data de 31 august 2022.

Locul livrării: Republica Mol-
dova, mun. Chişinău, 

str. Tighina, 34.

Condiții de livrare: conform 
standardului Incoterms DDP, 
cu asigurarea descărcării bu-
nurilor până la locul indicat 
de Beneficiar cu implicarea 

personalului propriu.

Vestă antiglonț clasa NIJ-III A, 
în set cu plite balistice NIJ-IV buc. 50 8 260,00 413 000,00

Vestă antiglonț clasa NIJ-III A, 
fără plite balistice buc. 295 5 369,00 1 583 855,00

Set protecție mâini picioare set 295,00 1 300,00 383 500,00

Cască antivandal buc. 295,00 413,00 121 835,00

Mască antigaz buc. 295,00 1 400,00 413 000,00

Cătușe buc. 200 198,00 39 600,00

Dispozitiv electroșoc buc. 30 1 275,00 38 250,00
 
 
 
Țara de origine a bunurilor menționate supra este China. 

Punctul 14 din capitolul II. Condiții speciale a contractului, învederează:  

„14.1. Cumpărătorul nu va accepta un termen de întârziere mai mare de 10 (zece) zile calendaristice.
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14.2. Pentru fiecare zi de întârziere, Furnizorul achită despăgubiri în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, dar nu 
mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

14.3. Cumpărătorul nu va accepta prelungirea termenului de livrare a Bunurilor cu excepția celui indicat în pct. 14.1., a pre-
zentului Contract. Prelungirea termenului nu va exonera Furnizorul de la achitarea despăgubirilor prevăzute la pct. 14.2., 
din prezentul Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere.

14.4. În cazul depășirii termenului de întârziere de 10 (zece) zile lucrătoare, Cumpărătorul va iniția procedura de rezoluțiu-
ne a Contractului. Dacă partea înștiințată nu va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de rezolu-
țiune, Cumpărătorul va fi în drept de a rezolvi unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia.”

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La 22 iunie 2022, în rezultatul examinării necesității de modificare a contractului nr. 46-BN din 12 aprilie 2022 s-a 
decis (Decizia privind modificare contractului nr. 13) încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului 
de livrare a echipamentului special prevăzut în Anexa nr. 2 (Specificații de preț) a Contractului, fără aplicarea pe-
nalităților şi fără inițierea procedurii de înscriere în lista de interdicție a operatorilor economici, până la data de 31 
august 2022.

Totodată, la 25 august 2022, Furnizorul a fost notificat de Cumpărător despre necesitatea executării condițiilor con-
tractuale până la data stabilită de 31 august 2022.

La 29 august 2022, SRL „ICBC - International Consultants and Business Company”, a înaintat în adresa Cumpărătorului 
cererea nr. 2 prin care a solicitat avizarea prelungirii termenului de livrare până la data de 15 septembrie 2022. Urmarea 
examinării cererii menționate Grupul de lucru pentru achiziții a notificat Furnizorul despre începerea calculului pena-
lităților pentru bunurile nelivrate, totodată, despre obligativitatea Cumpărătorului, în temeiul pct. 14.1. şi pct. 14.4. din 
Contract, inițierii procedurii de rezolvire a Contractului în cazul în care întârzierea va depăşi 10 (zece) zile calendaristice, 
respectiv cu inițierea procedurii de includere a Furnizorului în Lista de interdicție a operatorilor economici.

La 12 septembrie 2022, Furnizorul a înaintat cererea nr. 3 prin care solicită avizarea prelungirii termenului de livrare 
până la 25 septembrie 2022, invocând faptul că marfa se află în terminalul vamal de pe strada Petricani, iar din luna 
iunie 2022 a fost depusă cererea în adresa Agenției Servicii Publice privind eliberarea autorizației de import pentru 
bunurile cu dublă destinație. Astfel, la 15 septembrie 2022, a fost organizată şedință comună între reprezentanții In-
spectoratului General de Carabinieri şi administratorul SRL „ICBC - International Consultants and Business Company” 
în cadrul căreia au fost examinate toate aspectele aferente executării Contractului, inclusiv ținând cont şi de infor-
mații oferite de brokerul vamal, în final fiind luată decizia comună de a modifica pct. 14.1 şi pct. 14.4. din Contractul 
nr. 46-BN din 12 aprilie 2022, prin majorarea termenului de întârziere acceptat de Cumpărător, substituind sintagma 
„10 (zece)”, cu sintagma „30 (treizeci)”. Modificarea termenilor nu exonerează Furnizorul de la achitarea despăgubirile 
prevăzute în Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere, totodată, nu exonerează Cumpărătorul de a 
iniția procedura de includere a Furnizorului în lista de interdicție a operatorului economic. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind modificarea termenilor prevăzuți în pct. 14.1. și pct. 14.3. din Contractul nr. 46-BN 
din 12 aprilie 2022.  Modificarea termenelor nu exonerează Furnizorul de la achitarea despăgubirile prevă-
zute în Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere, totodată, nu exonerează Cumpărătorul de a 
iniția procedura de includere a Furnizorului în lista de interdicție a operatorului economic. 

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

SRL „ICBC – Interna-
tional Consultants and 
Business Company”

Asociere/ cu capital străin Nr. 9 16.09.2022 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. 56 din 19.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cricova
Localitate mun. Chişinău, or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adresa Mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, 90
Număr de telefon 022/453270
Număr de fax 022/453238
E-mail oficial cricovaprimaria@mail.ru
Adresa de internet primariacricova.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Guțu Svetlana, specialist

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. 

Cricova (etapa II)
Cod CPV 45232420-2
Valoarea estimată a achiziției 18 970 960,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626253394080
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/210389940/ 

Data publicării anunțului de participare 14.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.06.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Izodrom Gaz”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 68

Data: 26.08.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626253394080
https://achizitii.md/ro/public/tender/210389940/
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 17 766 549,17
Inclusiv TVA: 21 319 859,00

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 3 ani calendaristice de la înregistrarea contractului la 

AAP
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Lucrări de excludere-includere]
Temeiul juridic Art. 76, alin. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

Hotărîrea grupului de lucru nr. 8  din 28.03.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord Adițional nr. 25 din 01.03.2022

Alte informații relevante Nu se aplică
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

               Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II)

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul de executare a lucrărilor la obiectivul „ Reconstructia instalatiilor de epurare a canalizarii din or. 
Cricova ” ETAPA II, s-a depistat că un anumit tip de lucrări, nu necesită a fi executate în volumele precizate în Caietul 
de sarcini.

1.Excludere

1. Deviz nr.2 Retele exterioare de canalizare

De exclus rețeaua de canalizare gravitațională K18, impreună cu lucrările aferente în sumă de 30 881 lei, fiindcă 
pompele de nămol vor fi instalate în rezervoarele de contact nr.1 şi nr.2 cu conectarea la rețeaua sub presiune K18H.

2. Deviz nr.3 Blocul de purificare biologică. Lucrări generale de construcții (poz.5)

De exclus volumul lucrărilor neexecutate în urma modificării proiectului 7984/10-1-5 CBA Blocul de purificare bio-
logică ”Biofix” coalele 3k-18k din decembrie 2021. Tot odată de modificat constructia pereului din asfalt mărunt in 
construția pereului din beton monolit. Valoarea lucrărilor excluse va costitui 400 368 lei. 

3. Deviz nr.8 Rezervor de contact. Țevi şi părți profilate

 De exclus lucrări şi țevi din metal D219x7, în sumă de 52 031 lei, fiindcă în rezervoarele de contact vor fi instalate 
pompe de nămol din devizul nr.10 ”Stația de pompare de uscare a nămolului rezidual. Utilaj tehnologic” cu conectar-
ea la rețeaua sub presiune K18H.

4. Deviz nr.10 Stația de pompare de uscare a nămolului rezidual. Utilaj tehnologic

De exclus conducta de aspirare, conducta de presiune şi conducta pentru tulburare prin agitare. Lucrări excluse în 
sumă de 43 339 lei.
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5. Deviz nr. 14 Platforma de uscare a nămolului residual. Camin cu fanta. Lucrări generale de construcții 
(poz.8a,b,c,d)

Pentru a îmbunătăți calitatea lucrărilor de construcție montaj şi a evita scurgerea în locul de unire dintre canalele pre-
fabricate din beton armat de tip Л-1-8 a canalului de distribuire a nămolului planşa 6 a proiectului 7984/10-1-8A,B,C,D 
canal HAC, de exclus canalele prefabricate si de inlocuit cu construcția unui canal continuu din beton monolit cu 
armare conform normelor în vigoare. De exclus lucrări în valoare de 57 447 lei.

6. Deviz nr.15 Platforma de nămol. Tevi şi parți profilate

- Conform desenelor tehnice 7984/10-1-8A, B, C, D, E-HT, întărirea pantei platformelor de nămol este prevăzută 
din beton M250,W4, F100, dar în caiet de sarcini poziția 15 este prevăzut beton M75. Diferența dintre mărcile betonu-
lui constituie 274,03 lei pentru m3

-  Conform la aceleaş desene tehnice, construcția fundului platformelor de nămol este prevăzut dintr-un strat 
de prundiş M400 grosimea 180mm şi un strat de asfalt cu granulație măruntă tip A, marca II grosimea 40mm care 
trebuie de efectuat sub nivelul apelor subterane. Această construcție este un strat de drenaj care nu permite explua-
tarea normala a platformelor de namol.

Pentru a evita pătrundera apelor subterane în canalele de drenare şi pe suprafața platformelor de uscare a namolului, 
iar în anii secetoşi patrunderea apelor murdare de canalizare în apele subterane, de modificat construcția canalelor 
de drenare prefabricate, stratul de pietriş 80mm si stratul de asfalt granulație maruntă 40mm. Lucrari excluse în sumă 
de 695565 lei.

7. Deviz nr.22 Amenajarea

De exclus o porțiune din rigola de scurgere cu lungimea de 110m in suma de 84 421 lei.

8. Deviz nr.23 Colectorul de canalizare (existent). Reparație a căminelor

De exclus reparația căminelor colectorului de canalizare existent, în sumă de 16945 lei, din motivul instalării pom-
pelor de nămol în rezervoarele de contact N1 şi N2 cu conectare la rețeaua sub presiune K18H.

Listele de cantități şi devizele de cheltuieli pentru lucrările excluse în sumă de 1 380 997 lei se anexeaza.

2.Includere

1. Deviz nr.3 Blocul de purificare biologică. Lucrări generale de construcții (poz.5)

De inclus modificarea construției pereului din asfalt în beton monolit. Valoarea lucrărilor lucrări incluse vor 
constitui 27 117 lei

2. Deviz nr. 14 Platforma de uscare a nămolului residual. Camin cu fanta. Lucrări generale de construcții 
(poz.8a,b,c,d)

Pentru a îmbunătăți calitatea lucrărilor de construcție montaj și a evita scurgerea în locul de unire dintre 
canalele prefabricate din beton armat de tip Л-1-8 a canalului de distribuire a nămolului planşa 6 a proiectului 
7984/10-1-8A,B,C,D canal HAC, de înlocuit cu construcția unui canal continuu din beton monolit cu armare conform 
normelor în vigoare. De inclus lucrări în sumă de 75 078 lei.

3. Deviz nr.15 Platforma de nămol. Tevi și parți profilate

- În legatură cu schimbarea normativelor în construcții este necesar de modificat marca betonului 
pentru  întărirea pantei platformelor de nămol  din beton M75 in beton  M250(C16/20)W4 F100. Diferența 
dintre mărcile betonului constituie 274,03 lei/m3

-  Pentru a evita pătrundera apelor subterane în canalele de drenare și pe suprafața platformelor de 
uscare a namolului,  este necesar de modificat construcția canalelor de drenare prefabricate, si suprafetei 
platformelor din asfalt prin construirea  un canal pentru drenaj din beton armat monolit cu consolidarea 
ermetică a fundului platformelor din acelaș beton armat M250W4F100, ce va evita problemele construcției 
din proiect. Suma lucrărilor incluse 1 278 802 lei.

 Se anexează listele de cantități şi devizele de cheltuieli pentru lucrările incluse în sumă de                1 380 997 lei.
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Valoarea lucrărilor excluse și lucrărilor incluse nu va depăși valoarea contractului initial și va constitui 
21 319 859 lei.

    Toate aceste modificări necesitau de executat pentru îmbunătățirea şi consolidarea lucrărilor 
de  Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II).

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.54 din 16.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind :  Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II)

     Ca urmare a examinării lucrărilor a exclude lucrări în sumă de 40 141,00 lei

        

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”IZODROM 
GAZ ”

106 16.09.2022 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. 3 din 21.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Dănceni
Localitate r-l Ialoveni, s. Dănceni
IDNO 1008601001005
Adresa MD6814 s. Dănceni, r-l Ialoveni
Număr de telefon 0268 34 236
Număr de fax
E-mail oficial danceniprimaria @gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Trofim Olga, danceniprimaria @gmail.com

079299333
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Publică
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemului de epurare şi canali-

zare a s. Dănceni
Cod CPV 45332000-3
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:710/15
Link:

Data publicării anunțului de participare BAP nr. 52 din 10.07.2015
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 X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □   Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: ONDRL, bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.07.2015

Denumirea operatorului economic SRL Levprocons

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:49 
Data:29.07.2015

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA:21 500 000,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 80 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  X

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76 

al.(2) lit.b)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 32 714 358,55 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

AA 1-1371/16 201606094 1 039 034,33
din din lei

25.04.2016 14.04.2016  
AA 1-02/2017 201705199 251 832,27

din din lei
04.05.2017 04.05.2017  
AA 1-49/03 201808760 -85 088,19

din din lei
27.07.2018 27.07.2018  

  201903008 prelungire
  din termen
  21.12.2018  

AA 1-01/2019 201903008 120 929,96
din din  

01.03.2019 01.03.2019  
  201918709 prelungire
  din termen
  13.12.2019  

AA 1-01/2020  202004300 1 011 702,33
Din din lei

 26.02.2020 26.02.2020  
AA 1-01/2022 

din 

04.03.2022

202206253 
din 

04.03.2022

1 038 212,94 

lei

Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfăşurată procedura de modificare a termenului 
de valabilitate a contractului de achiziții publice,  pentru Lucrări de construcție a sistemului de epurare şi canalizare 
a s.Dănceni pînă la 31.12.2023.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

          Modificarea dată, este necesară din motivul stopării finanțării din partea Fondului Ecologic Naşional şi trecerea 
finanțării de la ONDRL.

               

   VII.       Rezultatele examinării:

         În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 21.09.2022  a 
fost încheiat acordul adiţional nr.03/2022 din 21.09.2022 privind modificarea termenului de valabilitate a contractului 
de achiziție nr. 49 din 29.07.2015.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Termen de valabilitate

SRL Levprocons 03/2022 21.09.2022 31.12.2023

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.  19  din  20 aprilie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Stefan Voda
Localitate Or.Stefan Voda
IDNO 1007601010932
Adresa Or.Stefan Vodă str.Libertatii,nr1
Număr de telefon 0 242 2 24 01, 0 242 2 53 20
Număr de fax
E-mail oficial solomitchii85@gmail.com
Adresa de internet solomitchii85@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Afanasiev Iurie 0 242 2 24 01

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie a drumului L 514 St.Vodă-Stefane-

sti-Volintiri km 6+00 – km 12+276 Etapa III
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5619037.79
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21054427
Link:ocds-b3wdp1-MD-1649054905091

Data publicării anunțului de participare 04 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05 mai 2022

Denumirea operatorului economic SRL Credo Industry

http://www.mtender.gov.md


117

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8321 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:19
Data:03 mai 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4682531,49 lei
Inclusiv TVA: 5619037,79 lei

Termen de valabilitate 31 iulie 2023
Termen de execuție 2022-2023

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului V

Modificarea termenului de executare V

Modificarea termenului de valabilitate  V
Temeiul juridic Legea finantelor 181 din 25.07.2014 art.66 al.4
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 pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achizitia data pina la modificare  contractul  nr.19 avea costul de 5619037,79 lei din care 4254030,71 erau pentru anul 
2022 si 1365007,08 pentru anul 2023.  Dupa modificare necesita sa fie costul de 4254030,71 tot pentru  anul 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform legii nr.181 din 25.07.2014 Legea finantelor publice si  responsabilitatile bugetar fiscale art.66 p.4 Autorită-
tile bugetare sint obligate să revadă relatiile contractuale cu furnizorii de mărfuri si servicii şi să reducă chieltuielile 
daca pe  parcursul anului bugetar alocațiile bugetare au fost diminuate. Alocatiile bugetare pe anul 2022 pentru 
contractul nr 19  permit numai suma de 4254030,71 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 19 din 03 mai 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Lucrari de reparatie a drumului L 514 St.Vodă-Stefanesti-Volintiri km 6+00 – km 
12+276 Etapa III 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Credo Industry 1 07.09.2022 3545025,59 4254030,71

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. 22/2022/001 din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea organizatorului procedurii Primăria mun. Bălți
Denumirea autorității contractante Achiziție în comun conform Acordului de asociere din 

12.08.2019 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți

Centrul Militar Teritorial mun.Bălți
Localitate Mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259

Direcția Cultură – 1009601000061

Centrul Militar Teritorial - 1006601002684
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/

invitatii-de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R  Cererea ofertelor de prețuri 

□Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției

(repetat) Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru 
perioada de încălzire toamnă-iarnă a a.2022-2023

Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 562 062,25 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1658993064823
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658993064823?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 28/07/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658993064823?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658993064823?tab=contract-notice
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru BunuriR      Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

09.08.2022

Denumirea operatorului economic ”Tincomerț Invest”  SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 76

Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 90 800,00

Inclusiv TVA: 108 960,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La comandă, în termen de 10 zile după înregistrarea 

contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  R
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezilierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu R   Da □  

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 16 august 2022, au fost încheiate 3 contracte privind achiziționarea cărbunelui între 3 autorități contractante 
diferite cu doi agenți economici, după cum urmează:

Denumirea 
operatorului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital 
autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru

fără TVA inclusiv TVA

FC ”Antrațit”  
SRL                

(Lot 1 DÎTS)

Cu capital 
autohton 163 16.08.2022 09100000-0 357 804,17 429 365.00 31.12.2022

https://e-licitatie.md/organizatii/3588
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Denumirea 
operatorului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital 
autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-cadrufără TVA inclusiv TVA

”Tincomerț 
Invest”  SRL

(Lot 2 Direcția 
Cultură)

Cu capital 
autohton 76 16.08.2022 09100000-0 90 800,00 108 960,00 31.12.2022

Denumirea 
operatorului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital 
autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadrufără TVA inclusiv 

TVA
FC ”Antrațit”  

SRL
(Lot 3 Centrul 

Militar Teritorial 
Bălți)

Cu capital 
autohton 16 16.08.2022 09100000-

0 104 900,00 125 880,00 31.12.2022

Aşa cum a fost organizată o achiziție în comun, conform Acordului de asociere din 12.08.2019, contractele au fost 
încheiate de către instituțiile bugetare separate:

DÎTS – 1015601000259

Direcția Cultură – 1009601000061

Centrul Militar Teritorial Bălți – 1006601002684

Informația pe pagina oficială a AAP cu privire la atribuirea contractelor este indicată de asemenea separat pentru 
fiecare instituție).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 16.09.2022, la şedința grupului de lucru, a fost examinată scrisoarea de informare din 15.09.2022 întocmită 
de Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți, cu privire la necesitatea extinderii termenului de livrare a contractului 
nr.76 din 16.08.2022, încheiat cu ”Tincomerț Invest”  SRL. Termenul-limită de livrare este – 09 septembrie 2022. Pînă a 
fi întocmită solicitarea de extindere a termenului de livrare, agentul economic a informat telefonic despre deficiențele 
din portul Giurgiuleşti.

Solicitarea are la bază adresarea agentului economic ”Tincomerț Invest”  SRL, care a informat că nava cu cărbuni, care 
a sosit.în portul Giurgiuleşti, a stat 2 săptămîni în aşteptare pentru a fi descărcată, din motivul suprasolicitării portului. 
Pentru confirmarea informațiilor declarative ale agentului economic, autoritatea contractantă a solicitat informații 
relevante confirmative pentru situația creată. ”Tincomerț Invest”  SRL a informat suplimentar că cărbunele este deja 
încărcat în vagoane şi va ajunge timp de 4 zile la Ocnița (la depozitul companiei). De asemenea, este anexată copia 
facturii pentru transportarea încărcăturii cu marfarul de la Cahul la Ocnița şi fotografii ale navei cu cărbune din port, 
precum şi ale marfarului deja încărcat. Informațiile suplimentare confirmative sint transmise prin poşta electronică 
şi anexate la dosarul de achiziție.

În aceste circumstanțe, este necesară prelungirea termenului de livrare pînă la 23 septembrie 2022.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

https://e-licitatie.md/organizatii/3588
https://e-licitatie.md/organizatii/3588
https://e-licitatie.md/organizatii/3588
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- Prelungirea termenului de livrare pînă la 23 septembrie 2022.

Modificarea ține de lotul nr.2 – achiziționarea cărbunelui AM, conform necesităților Direcției Cultură a 
Primăriei mun.Bălți.

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

”Tincomerț Invest”  SRL

(Lot 2 Direcția Cultură)
1 20.09.2022

- -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://e-licitatie.md/organizatii/3588
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 09/2022 din 19.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni
Localitate or.Nisporeni
IDNO 1007601006737
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon (0264) 2-32-42
Număr de fax (0264) 2-36-04
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ecaterina Ciochină, 067710858, ecaterina.valicov@
mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Servicii sociale pentru 30 de beneficiari
Cod CPV 85311300-5
Valoarea estimată a achiziției 500 000,00 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21055680
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1651048179936?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 27 apr 2022, 11:26
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/ 
acordului-cadru

06.05.2022

Denumirea operatorului economic A.O.„Concordia. Proiecte Sociale”

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651048179936?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651048179936?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 70
Data: 19.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 500000.00

Inclusiv TVA: 500000.00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  

Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se modifică termneul de valabilitate a contractului din 31.12.2022 în 31.12.2023.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Incapacitatea de achitare integrală a contractului, din motivul apariției unor cheltuieli neplanificate. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09/2022 din 19.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

A . O . „ C o n c o r d i a . 
Proiecte Sociale”

70/1 19.09.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5A din 17.10.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy” SRL
Localitate  mun. Chişinău 
IDNO 1014600043319
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 391
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergy.md
Persoana de contact Olesea Edigarian  +373 431391;
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Servicii √       

Obiectul de achiziție RFQ_183 - SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI ÎMPLICUIRE A FACTURILOR

Anunțul de participare
Nr. 49
Data publicării: 24.06.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_49_0.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   
Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 

Pe cale electronică:
ICS “Tipo Direct Serv” SRL

„Garomont Studio” SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr .07 din 02.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS “Tipo Direct Serv” SRL
IDNO 1008600004308
Date de contact 

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

acojocaru@tipodirect.ro; +37379295029, mun. 
Chişinău str. Tighina 49/3 of 46.

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 14.973.291,56 MDL fără TVA

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cod 
CPV

Cantitate/ Unitate de 
măsură, buc

Nr. şi data 
contractului

*Suma, MDL  
inclusiv TVA

Lotul 1 

PRETIPAR factura persoana fizica   798000002

13.320.000,0

1s69222 din 
30.09.2022 17.976.949,87

PRETIPAR fatura persoana juridica 4.140.000,0
TIPAR Facturi, suport hartie ce con-
tin doar date variabile 35.280.000,0

IMPLICUIRE Coala informativa 4.500.000,0
TOTAL ATRIBUIT 17.976.949,87

*Suma totala adjudecata pentru anii 2022-2025, MDL fara TVA,  luand in considerare valoarea coeficientului 80% IPC 
prognozat.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:acojocaru@tipodirect.ro
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 185A din 17.10.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga nr. 4
Număr de telefon/fax 022 431 844 / 022 431 205
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante şi 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 comună)

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

	Bunuri      
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție PRODUSE PETROLIERE
Anunțul de participare Nr.: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 59

Data publicării: 
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_59_2.pdf

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 şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

N/A

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii:2 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 

http://www.premierenergydistribution.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 118 din 12.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS “LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

alexandru.olaru@lukoil.md; tel. 022-22-08-28                                                                                         

dumitru.simonov@lukoil.md; tel. 022-21-12-25
Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu        Da □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu        Da □       

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Valoarea ofertei câştigătoare - 36.749.175,00 
MDL (cea mai scăzuta).

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 
1

Benzină 09132000-3

63712600-9

720 000 l

6b69522 din 
03.10.2022

44.018.235,00 MDLMotorină 09134200-9

63712600-9

855 000 l

Gaz petrolier lichefiat (GPL) 09133000-0

63712600-9

4 500 l

Lot 
2

Gaz metan (CNG) 09100000-0

63712600-9

33 000 m³

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

2. Alte informații: N/A

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 achizițiilor 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 achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem 
dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 187A  Din 18.10.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chişinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 503
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Capmaru Inga
Tipul autorității contractante şi obiectul princi-
pal de activitate 

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

√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț, con-
form Articolul 40, pct.1

Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

  √ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform Articolul 40, pct.1

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri      

Servicii √ 

Lucrări   
Obiectul de achiziție Servicii de reparare și întreținere automobile
Anunțul de participare Nr.- 

Data publicării:-
Link:-

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  √

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu aplica 

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 
AUTODOMS SRL
PLATGRUP SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În conformitate cu condițiile concursului, ținând cont de faptul că ofertele celor 2 companii sunt aproximativ 
aceleaşi şi având în vedere faptul că volumul de servicii de reparație şi întreținere a automobilelor este mare 
şi dificil de efectuat de o singură companie în aceiaşi perioadă de timp, Comisia de Adjudecare a decis de a 
semna contracte de prestare Servicii de reparare şi întreținere a unităților de transport (Zona Sud, Comrat) 
cu cei 2 participanți la concurs cu aceiaşi valoare contractuală. Valoarea estimată a fiecărui contract este de 
301.500 MDL. Total suma adjudecată este de 603.000 MDL..

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 124 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților:

Denumire AUTODOMS SRL
IDNO 1020611002308
Date de contact 

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

+37379721140

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu √       

 
Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.          293.180,00 MDL fără TVA 

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cant./un. mă-

sură
Nr. şi data 

contractului
Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 1
Servicii de reparare și 
întreținere automobi-
le

50112000-3; 
50114000-7 Serv.

3s73222

07.10.2022
361.200

TOTAL ATRIBUIT 361.200 MDL

Denumire PLATGRUP SRL
IDNO 1003611006316
Date de contact 

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

+37369123987

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √             
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu √       

 
Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului. 316.350,00 MDL fără TVA 

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cant./un. 

măsură
Nr. şi data con-

tractului
Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 1
Servicii de reparare și 
întreținere automobile

50112000-3;    
50114000-7  Serv.

3s73322

01.09.2022
361.200

TOTAL ATRIBUIT 361.200 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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 180A din 06.10.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga nr. 4
Număr de telefon/fax 022 431 844 / 022 431 205
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante şi 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 comună)

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

	Bunuri       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție TERMINALE PORTABILE PENTRU COLECTAREA DATELOR 

(TPL)
Anunțul de participare Nr: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 47

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_47_2.pdf
Data publicării:17.06.2022

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 şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

N/A

http://www.premierenergydistribution.md
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii:

Vesta SRL

PRIDE SYSTEM S.R.L.

Real Computer SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 111 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vesta SRL
IDNO 1003600133151
Date de contact 

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

022-54-00-85

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da       Nu □      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu       Da □             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu       Da □             

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

53.216,00 EUR, fără TVA

63.859,20 EUR, cu TVA

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 
1

Terminal portabil pentru colectarea 
datelor

30231100-8 50 buc

2b63522 din 
15.09.2022

59.100,00 EUR

Stație de andocare de birou cu cabluri 

(Office dock with cables (1 slot))
30237400-3

2 buc 259,20 EUR

Încărcător individual de baterie 
pentru terminal portabil pentru 
colectarea datelor.

30237400-3 50 buc 4.500,00 EUR

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

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante N/A

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor 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 achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem 
dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din     18.10.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Maldur Olesea
Tipul entității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor 
naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziții sectori-
ale/ acordului-cadru

Bunuri  □              
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea robinetelor şi dispozitivelor similare,           Cod CPV 
– 42100000-0

Anunțul de participare Nr.: 21060590
Data publicării: 26 iulie 2022
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1658821595145

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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Numărul de oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii şi 
altele: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
151/1   din  07.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Techno Test” SRL „ELPO” SRL „ALEX STANDARD” SRL
IDNO 1003600030906 1004600009903 1013600018392
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mihai Emi-
nescu, 66,   

tel. 0-691-60-950, 

e-mail: info@technotest.md

mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 
24,   

tel. 0-797-78-077, 

e-mail: andrei.coscodan@elpo.
md

mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 
77, ap. 2,   

tel. 0-795-00-437, 

e-mail: Alexstandard.md@gmail.
com

Întreprindere mică 
sau mijlocie 

Da □      Nu □    Da □      Nu □    Da □      Nu □    

Asociație de opera-
tori economici  

(societate mixtă, con-
sorțiu sau altele) 

Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     

Subcontractanți

(denumirea, valoa-
rea și procentul din 
contract)

Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     

                          Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea                     bunurilor/ 
serviciilor/ lucrărilor

Cod CPV Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Numărul şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

„ELPO” SRL

1 Lot 1 Regulatoare, supape, apo-
metre

42130000-9 buc Nr. 2022222           
din

   17.10.2022

39 000,00

”Techno Test” SRL

2 Lot 3 Filtre, supape de sens 42130000-9 buc Nr. 2022224

din

17.10.2022

43 182,00

3 Lot 4 Manometre, evacuatoare 42130000-9 buc 3 024,00

„ALEX STANDARD” SRL

4 Lot 2 Robinete sferice 42130000-9 buc Nr. 2022223

din

17.10.2022

198 432,00

5 Lot 5 Reducții 42130000-9 buc 4 896,00

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 şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE şi/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        

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

Nu   □       
Data/datele şi referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ 
Nr. 24 din 18.10. 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 128 din 28.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea vanelor, robinetelor și produselor similare din oțel” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1644571088137

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chişinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin 64;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 44111520-2

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

9.1.Se modifică p.1.1. din contract, după cum urmează:

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Cant. 
initiala Modificare Cant. 

finala
Preț unitar 

fără TVA

Preț 
unitar 
cu TVA

Suma fără 
TVA Suma cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Robinete                

33

Robinet cu bila cu 3 cai pentru 
manometru 11б27пМ.01 (G1/2-G1/2) 
DN15 cu robinet maievschi 
Кран шар.3-х ходовой для манометра 
11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 
Мпа (газ) с краном маевского

buc 300 -265 35 140,00 168,00 -37 100,00 -44 520,00

Valoarea modificată totală lei: -37 100,00 -44 520,00

9.2. Se modifică p.3.3. din contract. Suma totală din p. 1.1. la Contractul de bază se micşorează cu 44 520,00 lei cu TVA. 
Înainte: «Costul total al contractului este de 4 759 050,00 lei (Patru milioane şapte sute cincizeci şi nouă mii cincizeci 
lei 00 bani) fără TVA, 5 710 860,00 lei (Cinci milioane şapte sute zece mii opt sute şaizeci lei 00 bani) cu TVA.». În urma 
modifăcărilor: «Costul total al contractului este de 4 721 950,00 lei (Patru milioane şapte sute douăzeci şi una mii nouă 
sute cincizeci lei 00 bani) fără TVA, 5 666 340,00 lei (Cinci milioane şase sute șaizeci și șase mii trei sute patruzeci lei 

http://www.chisinaugaz.md
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00 bani) cu TVA.»

10. Creşterea/micșorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se micşorează cu 44 520,00 lei 
cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea termenului şi sumei totale a 
contractului conform solicitării furnizorului şi a Mențiunii MF № 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea con-
tractelor.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 25 din 12 aprilie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor 
și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chişinău, bd. 
Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE 

Nr. 166P din 16.09.2022

În atenţia operatorilor economici!
La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_208 privind achizitionarea  Lucrărilor şi 

activităților operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune înaltă medie şi joasă,  Cod 
CPV: 50532300-6, 45232200-4, 45232220-0,

50532300-6, 45232200-4, conform necesitatilor autoritatii contractante ICS “Premier Energy 
Distribution” SA, sunt operate urmatoarele modificari:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 17:00

- pe: [data]  25.10.2022

SE INLOCUIESTE CU:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  02.11.2022
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