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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Slănină de porc pentru anul 2023

Nr. 39 din 27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -708/ 022 - 409 -709

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 Bradu Victoria, 022 - 409 -775
victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 
SIA „RSAP”
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este ca-
zul, 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 stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod 
CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1.

15
13

12
20

-3

Lotul nr.1: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.1 Taraclia 650 kg

Slănină de porc congelată, grosimea 
minim 3-5cm, cu suprafața curată, fără 
cheaguri de sânge sau așchii de os. fără 
gust și miros străin. Ambalat în recipien-
te din materiale admise pentru contact 
cu produsele alimentare, conform acte-
lor normative în vigoare. În ambalaj pînă 
la 30kg/cutie. Termen de valabilitate mi-
nim 3 luni din momentul livrării. La livra-
re se prezintă copia actului ce confirmă 
calitatea / conformitatea / inofensivita-
tea produselor, confirmată prin ștampila 
umedă. 

Standarde de referință: HG nr. 520/2010 
cu privire la aprobarea Regulamentului 
sanitar privind contaminații din produ-
sele alimentare.

65 000,00 lei

2. Lotul nr.2: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.2 - Lipcani 550 kg 55 000,00 lei

3. Lotul nr.3: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.3 - Leova 700 kg 70 000,00 lei

4. Lotul nr.4: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.4 - Cricova 1 450 kg 145 000,00 lei

5. Lotul nr.5: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.5 - Cahul 250 kg 25 000,00 lei

6. Lotul nr.6: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.6 - Soroca 1 200kg 120 000,00 lei

7. Lotul nr.7: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.7 - Rusca 450 kg 45 000,00 lei

8. Lotul nr.8: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.9 - Pruncul 950 kg 95 000,00 lei

9. Lotul nr.9: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.11 - Bălți 550 kg 55 000,00 lei

10. Lotul nr.10: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.13 - Chișinău 1 650 kg 165 000,00 lei

11. Lotul nr.11: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.15 - Cricova 850 kg 85 000,00 lei

12. Lotul nr.12: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.16 - Pruncul 450 kg 45 000,00 lei

13. Lotul nr.13: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.17 - Rezina 550 kg 55 000,00 lei

14. Lotul nr.14: Slănină de porc pentru Peniten-
ciarul nr.18 - Brănești 1 150 kg 115 000,00 lei

Cantitate totală 11 400 kg Suma estimativă totală fără TVA 1 140 000,00 lei

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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Termenul de livrare: ianuarie - decembrie 2023 (cel puțin 1 pe lună, în termen de 5 zile de la solicitare); 
Locul livrării: Instituțiile Penitenciare (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). 
Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.

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 angajare protejată

R Nu 

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

R Nu 

□  Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare şi prețul total din Anexa nr.23 din do-
cumentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind 
coordonată 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 neprezentării informațiilor solicitate 
de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documen-
tația standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  din data 
limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnă-
tură electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documen-
tația standard - în original, emisă de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de vala-
bilitate al ofertei - 90 zile din data limită de depunere a 
ofertelor. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documen-
tația standard - confirmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documen-
tația standard – confirmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot, va fi rotunjit până 
la zeci, după virgulă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică;

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 3 zile, la solicitarea 
autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor crite-
riilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma 
SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  con-
firmată prin semnătură electronică;  
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Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifi-
catului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Repu-
blicii Moldova - copie,  confirmată prin semnătură elec-
tronică;

Act ce ar confirma calitatea / conformitatea / inofensi-
vitatea

Eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, copie, con-
firmată prin semnătură electronică;

Autorizație sanitară-veterinară de funcționare al trans-
portului auto

Eliberată de organul abilitat, copie , confirmată prin sem-
nătură electronică;

Dovada experienței în domeniu
Act ce ar demonstra capacitatea şi experiența agentului 
economic pentru cel puțin un an de activitate – copie, 
confirmată prin semnătură electronică;

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnă-
rii  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau 
spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finan-
țelor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin sem-
nătură electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma contractului 
(în cazul semnării contractului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documen-
tația standard - emisă de o bancă comercială, confirmat 
prin semnătură electronică; 

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

III. Alte informații:

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

28.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificați-
ei tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul mi-
nim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  9  din  27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 85000000-9 Servicii de tratament 
balneosanatorial bilete

Achiziţionarea biletelor de tra-
tament  persoanelor asigurate 
și veterani pentru  trimestrul I 

anul 2023

21 114 500,00

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

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

	Nu

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

	Nu
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului -îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara 
în care este stabilit 

2. Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale – deținerea licenței sau autorizației 
de funcționare, autorizației sanitare de funcțio-
nare, autorizație sanitar-veterinară de funcțio-
nare sau alt act confirmativ din ţară de origine; 
avizul  de prevenire și stingere a incendiilor la 
desfășurarea unor genuri de activitate, sau alt 
document similar; confirmarea existenței regle-
mentării organizării tratamentului prin respecta-
rea Deciziilor Comisiei Pentru Situații Excepțio-
nale A Republicii Moldova și Hotărârilor Comisiei 
Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică.

3. Capacitatea economică și financiară – 
acceptarea modalității și principiilor de verificare 
a preţului biletelor pentru tratament balneosa-
natorial; experiență asemănătoare minimum 3 
ani; Cifră de afaceri pentru ultimul an de gestiu-
ne: min 1 mil lei;

4. Capacitatea tehnică – se vor specifica in-
dicaţiile pentru tratament cu descrierea schemei 
de tratament (descrierea succintă a metodelor) 
incluse în lista serviciilor propuse, confirmarea 
calităţilor curative a factorilor naturali: apă, nă-
mol, argilă ș.a.); respectarea condițiilor de cazare 
și de alimentare, conform solicitărilor autorității. 

5. Capacitatea profesională - 

- existența specialiștilor în domeniu, care 
vor corespunde Ordinului Ministerului 
sănătăţii cu privire la normativele cu per-
sonal medical sau cu actele  normative 
respective din ţară de origine.

 
 
Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022
 pentru 2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Factorii de evaluare vor fi bazați pe:
1. Preţul oferte 43% (aprobat prin consi-

liul de administraţie CNAS decizia nr.2/1 din 
19.06.2017)
2. Factorii naturali curativi utilizaţi și sur-
sa lor de provenienţă;                          
3. Proceduri de reabilitare  
4. Eficacitatea tratamentului balneosa-
natorial;     
5. Profesionalismul  personalului de me-
dici;       
6. Profesionalismul personalului de asis-
tenţi medicali; 
7. Maladia  de bază                    
8. Condiţiile de cazare;              
9. Factorul psihoemoţional;       
10. Rata biletelor neutilizate în termen;              
11. Condiţiile de tratament.       

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

	Da □

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

Alte informații relevante Cel mai bun raport calitate-preţ
Respectarea de către ofertanţi a: 
-„Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul 
public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbol-
năvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asigu-
raţilor prin tratament balneosanatorial” aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.290 din 19.04.2010;
- „Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, 
evidenţă și distribuire a biletelor de tratament sana-
torial acordate veteranilor” aprobat prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 190 din 08.05.2003;
- decizia Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale nr.2/2 din 19.07.2017 „Principiile 
de  verificare a preţului  biletelor pentru tratament 
balneosanatorial, achiziţionate de către Casa Naţională 
de Asigurări Sociale”.

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.7 din  27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei

1 79713000-5 Servicii de pază teh-
nică

50/ obiec-
te servicii

Achiziţionarea serviciilor de 
pază tehnică 1 184 320,00

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

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

	Nu

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

	Nu
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului -  Lipsa restan-
ților față de bugetul public național - se exclude 
operatorul care nu și-a îndeplinit obligaţiile de 
plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de 
asigurări sociale în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în Republica Moldova;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale – deținerea licenței sau autorizației 
de funcționare;

3. Capacitatea economică și financiară – 
experiență asemănătoare minimum 3 ani;

4. Capacitatea tehnică – existența grupei 
operative ce asigură sosirea în 3-7 minute a 
echipajului  la obiectivul păzit pe sectoarele 
propuse în ofertă în cazul declanșării sistemului 
de semnalizare; asigurarea compatibilităţii, cu 
schimbarea emiţătoarelor și a altui utilaj al siste-
mului de paza tehnică a CNAS care este preluat 
de Prestator în vederea primirii semnalului de 
alarmă pentru fiecare obiect;

5. Capacitatea profesională - 

- existența specialiștilor atestați în de-
servirea și reparația sistemelor de pază 
tehnică

Alte informații:

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

Trimestrul IV anul 2022

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

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

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

	Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Cel mai mic preț

Vor participa doar operatorii economici ce cad sub in-
cidența prevederilor Legii 283/2003 privind activitatea 
particulară de detectiv și de pază

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.8 din  27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 34000000-7
Servicii de reparaţie 

și deservire auto 
pentru anul 2023

Servicii
Achiziționarea serviciilor 
de reparaţie și deservire 
auto pentru anul 2023

930 750,00

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

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

	Nu  □

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

	Nu  □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului -  Lipsa restan-
ților față de bugetul public național - se exclu-
de operatorul care nu și-a îndeplinit obligaţiile 
de plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor 
de asigurări sociale în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare în Republica Moldova;

2.  Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale – deținerea licenței sau autoriza-
ției de funcționare;

3.  Capacitatea economică și financiară – 
experiență asemănătoare minimum 3 ani;

4.  Capacitatea tehnică și profesională ne-
cesare executării calitative a contractului de 
achiziţie-

 - Declaraţie privind personalul de specialitate pro-
pus pentru implementarea contractului;

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea cores-
punzătoare a contractului;

- Declarației pe proprie răspundere și  documente 
confirmative privind măsurile referitoare la organi-
zarea logisticii procesului de deservire, îndeplinirea 
cerințelor autorității contractante privind modalita-
tea de prestare a serviciilor. 

Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022 pentru anul 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 	Licitație electronică, 3 runde.

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

	Nu  □

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

Alte informații relevante Cel mai mic preț

- Termenii și condițiile de prestare - pe parcursul anului 
2023 la solicitarea Autorității contractante și cu coor-
donare preventivă a actului de defectare/diagnostică 
îndeplinind cerințele din caietul de sarcini;

- Acceptarea comenzii de primire spre deservire a au-
tomobilelor pentru aceiași zi de adresare;

- Este categoric interzisă instalarea pieselor foste în 
folosinţă.

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


14

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.6 din  27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 09000000-3 Produselor petroliere 
pentru anul 2023

62505 litri 
benzină 

A95;

5670 litri 
motorină 

Euro5

Produselor petroliere 
pentru anul 2023 1 681 300,00

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  □



15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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 1.Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților 
față de bugetul public național.

2. Capacitatea economică și financiară – ex-
periență asemănătoare minimum 3 ani.

3.  Capacitatea tehnică – existența 
stațiilor PECO în minim 90% din loca-
litățile teritorial administrative a RM, 
inclusiv în mun. Chișinău .

Alte informații:

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

Trimestrul IV, anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

	Licitație electronică, 3 runde.

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

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

	Nu  □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante - Prețul cel mai scăzut 

- Propunerea financiară va fi prezentată în conformi-
tate cu Formularul Specificației de preț. Preţul unitar 
ofertat va constitui preţul mediu calculat de către ofer-
tant utilizând preţurile afișate la panourile informative 
în toată reţeaua de distribuţie în decurs de 15 zile pîna 
la data publicării anunţului de participare în Buletinul 
achiziţiilor publice, la care se aplică un discount. 

Calcularea preţului unitar se efectuează conform for-
mulei:

Unde,

Pu – reprezintă preţul unitar ofertat;

M1 – reprezintă media preţurilor afișate la toate stațiile 
din localitatea/regiunea specificată în pct. 1pentru 
prima zi; 

M2  – reprezintă media preţurilor afișate la toate stațiile 
din localitatea/regiunea specificată în pct. 1pentru a 
doua zi;

M15 – reprezintă media preţurilor afișate la toate stațiile 
din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru a 
cincisprezecea zi;

D% – reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul va fi specificat expres în ofertă și ulterior în 
contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă 
de valabilitate al acestuia

- Carburantul se va livra la staţia de alimentare în 
baza cardurilor valorice, ofertantul va deţine staţii de 
alimentare în minim 90% în localităţile enunţate de 
cumpărător

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

Nr. 11 din 27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova

IDNO 1006600064263

Adresa mun. Chișinău, 

str. Alexe Mateevici, 60

Numărul de telefon/fax 022 241 240/ 022 244 248

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@usm.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.usm.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sorocean Tatiana

022 241 240, tatiana.sorocean@usm.md

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile 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

achizitii@usm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achizi-
ție 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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 30200000-1 Tehnică de calcul bunuri Tehnică de calcul 1666666,67

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 pro-
tejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -

Alte informații:

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

Noiembrie

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □
Da □

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din 27.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova

IDNO 1006600064263

Adresa mun. Chișinău, 
str. Alexe Mateevici, 60

Numărul de telefon/fax 022 241 240/ 022 244 248

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@usm.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.usm.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sorocean Tatiana
022 241 240, tatiana.sorocean@usm.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, 
direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile 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
achizitii@usm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achizi-
ție 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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 71242000-6 Servicii de proiectare 
reconstrucție Blocul 1 servicii Servicii de proiectare reconstrucție Blo-

cul 1 1000000,00

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 angajare pro-
tejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -

Alte informații:

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

Noiembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4  din  27 .10.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei

1 30197643-5 Achiziţionarea hîrtiei 
A4 pentru anul 2023

16850/

pachete de 
500 foi

Achiziţionarea hîrtiei A4 cu 
livrare și descărcare în depozi-
tul CNAS pe parcursul anului 
2023 la solicitarea Cumpără-

torului.

1 111 750,00

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 
angajare protejată

	Nu  □

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

	Nu  □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților față 
de bugetul public național.

2. Capacitatea economică și financiară – experien-
ță asemănătoare minimum 3 ani.

Alte informații:

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

Trimestrul IV anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

	Licitație electronică, 3 runde.

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

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

	Nu  □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante - Preţul cel mai scăzut;

- Termenii și condițiile de livrare: la soli-
citarea Cumpărătorului, livrarea și descărcarea 
în depozitul CNAS, mun. Chișinău str. Gh Tu-
dor № 3 (INCOTERMS 2013, DDP), pe parcursul 
anului 2023,  livrarea nu mai târziu de două 
zile lucrătoare din data solicitării.

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


21

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5  din  27 .10.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-840;

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

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

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

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5 Servicii de pază fizică servicii Achiziţionarea serviciilor de 
pază fizică 1 484 800,00

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

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

	 Nu  □

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

	 Nu  □



22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului -  îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în RM ;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesio-
nale – deținerea licenței sau autorizației de funcționare;

3. Capacitatea economică și financiară – experien-
ță asemănătoare minimum 3 ani;

4. Capacitatea tehnică –  numărul angajaților în-
treprinderii ce prestează servicii să fie cel puțin —50 
unități bine instruiți,

Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului se rea-
lizează prin prezentarea Raportului statistic conform 
Legii nr.412-XV din 09.12.2004 cu privire la statistica ofi-
cială, anexa nr.6 din Raportul financiar.

5.  Capacitatea profesională - Personalul antrenat 
de către companie, întru prestarea serviciilor către CNAS 
va corespunde Legii Nr. 283-XV din 04.07.2003 „Privind 
activitatea particulară de detectiv și de pază”; organiza-
rea muncii prin respectarea prevederilor Codului Muncii 
din Republica Moldova nr.154 din 28.03.2003

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului 
de participare pentru contractul/contracte-
le la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul IV, anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

	Licitație electronică, 3 runde.

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

	Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Preţul cel mai scăzut.

Vor participa doar operatorii economici ce cad sub incidența 
prevederilor Legii 283/2003 privind activitatea par-
ticulară de detectiv și de pază.

 
 
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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP  AMT Centru
IDNO 1003600153267
Adresa Str. 31 August 1989, 63
Numărul de telefon/fax 022-27-51-21; 022-27-24-27;
Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.plan@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP Mtender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

fără TVA 
1 09132000-3 Produse petroliere 310 000,00

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

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

Nu □

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
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II. Alte informații:

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

Noiembrie-decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. Chișinău, str. Pușkin, 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 și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 77211300-5
Servicii de defrişare a ar-
borilor din spațiile verzi 

a mun. Chişinău
Servicii 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 selec-

ție

II. Alte informații:

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

Octombrie

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 25.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
IDNO 1003600152592
Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Numărul de telefon/fax 022 44-11-85, 022-43-82-37
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante https://spital.sf.treime.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Hainițchi, 

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

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

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Instrumentar pentru troleul laparoscopic, pentru necesitățile instituției anul 2023.

Nr. 
d/o CPV Denumire obiectului lotului

Unita-
tea de 

măsura
Cantitatea

Valoarea estimate fără TVA  
(se va indica pentru fiecare lot 

în parte) lei

Lot1

    2

3.

4.

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

 Fibra optica diametru 3.5mm lungimea 2300mm 
compatibil cu sursa de lumina endolight high-
light x300,CE certificate.

Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 
10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, com-
patibil cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera 
head si fibra optica de la ursa de lumina endoli-
ght highlight x300 CE certificate.

Trocar reutilizabil  cu valva si robinet,  grosimea 
5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, CE 
certificate

Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 
10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE 
certificate

2

              2

4

4

24 000

                112 000

32 000

32 000

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

33140000-3

Pensa moale,monopolara cu cremaliera (atraumat-
ic grasping forceps fenestrated, with cross-cut 
toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, 
CE certificate

Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor,-
monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping 
forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, 
double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 
mm, CE certificate

Disector curbat la 90 grade,cu falci zimtate actiune 
dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated 
jaws, double action) lungimea de la 330 mm dia-
metrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, CE certifi-
cate

Pensa cu rind de dinti,monopolara cu cremaliera 
(grasping forceps with row of teeth, double-action) 
diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, CE certif-
icate

 Foarfece monopolar curb(scissors 
curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea 
de la 330 mm, CE certificate

 Foarfece monopolar drept (Scissors, double-ac-
tion) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE 
certificat

Pensa pentru cuagulare monopolara butoonata 
(Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 
330 mm, CE certificate

Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) 
lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, CE certif-
icate

Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw ser-
atted cross serated straight)  drepti,grosimea 5mm, 
lungimea de la 320mm, CE certificate

Impingator de nod grosimea 5mm,lungimea de la 
330mm, CE certificate

Departator de organe cu 3 degete, lungimea 
380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE 
certificate

Departator de organe cu 5 degete, lungimea 
340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE 
certificate

Palpator grosimea 5mm, lungimea 400mm, CE 
certificate

Ac pentru punctie grosimea 1.8mm,cu miner de 
irigare cu valva, CE certificate

Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea 330mm, 
cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu 
directie, CE certificate

 Clepator lungimea 330mm, grosimea 10mm cu 
setul alcatuit din 1000 de clipse, CE certificate

Pensa Babcoc lungimea 330mm, grosimea 5mm 
monopolara, miner cu cremaliera, CE certificate

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

14 400

14 400

20 800

14 400

7200

7200

3200

3200

12 800

1120

19 200

8 800

1760

9600

12 800

48 000

14 400
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            TOTAL: 435 040

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 conform cerin-
țelor solicitate

Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

22.

23.

33140000-3

33140000-3

Manipulator uterin,set complet cu 6 duze de 
diferite marimi, CE certificate

Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul 
Richard wolf hiflow 45, CE certificate

1

4

16 000

5 760

mailto:contestatii@ansc.md
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Nr. Denumirea obiectului lotului

  Preț, lei

Canti-
tatea

Preț uni-
tate cu 

TVA

Prețul 
total cu 

TVA

1
Fibra optica diametru 3.5mm lungimea 2300mm com-
patibil cu sursa de lumina endolight highlight x300,CE 
certificat

2 15000 30000

2

Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, 
lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endo-
cam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de 
la ursa de lumina endolight highlight x300 CE certificat

2 70000 140000

3 Trocar reutilizabil  cu valva si robinet,  grosimea 5.5mm, 
lungimea 90-110mmm cu stilet conic, CE certificat 4 10000 40000

4 Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, 
lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat 4 10000 40000

5

Pensa moale,monopolara cu cremaliera (atraumatic 
grasping forceps fenestrated, with cross-cut 
toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE 
certificat

2 9000 18000

6

 Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor,monop-
olara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw 
throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) dia-
metrul 5mm lungimea de la 330 mm, CE certificat

2 9000 18000

7

Disector curbat la 90 grade,cu falci zimtate actiune dubla 
(disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double 
action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monop-
olar cu cremaliera, CE certificat

2 13000 26000

8
Pensa cu rind de dinti,monopolara cu cremaliera (grasp-
ing forceps with row of teeth, double-action) diametrul 
5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat

2 9000 18000

9
 Foarfece monopolar curb(scissors 
curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 
330 mm, CE certificat

1 9000 9000

10 Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) dia-
metrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat 1 9000 9000
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11
 Pensa pentru cuagulare monopolara butoonata (Button 
electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE 
certificat

2 2000 4000

12  Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 
de la 330 mm diametrul 5 mm, CE certificat 2 2000 4000

13
Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted 
cross serated straight)  drepti,grosimea 5mm, lungimea 
de la 320mm, CE certificat

2 8000 16000

14 Impingator de nod grosimea 5mm,lungimea de la 
330mm, CE certificat 1 1400 1400

15 Departator de organe cu 3 degete, lungimea 380mm, 
grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat 2 12000 24000

16 Departator de organe cu 5 degete, lungimea 340mm, 
grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat 1 11000 11000

17 Palpator grosimea 5mm, lungimea 400mm, CE certificat 2 1600 2200

18 Ac pentru punctie grosimea 1.8mm,cu miner de irigare 
cu valva, CE certificat 2 6000 12000

19
Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea 330mm, cu 
miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, 
CE certificat

2 8000 16000

20 Clepator lungimea 330mm, grosimea 10mm cu setul al-
catuit din 1000 de clipse, CE certificat 2 30000 60000

21 Pensa Babcoc lungimea 330mm, grosimea 5mm monop-
olara, miner cu cremaliera, CE certificat 2 9000 18000

22 Manipulator uterin,set complet cu 6 duze de diferite 
marimi, CE certificat 1 20000 20000

23 Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard 
wolf hiflow 45, CE certificat 4 1800 7200

  Total   543800
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ____.____2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09000000-3 Produse petroliere - Conform caietului de sarcini
24 137 000,00

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 angajare 
protejată

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

noiembrie-decembrie (pentru an.2023)

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da X

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrst-
nice și persoane cu dizabilități com.Cocieri r. 
Dubăsari.

IDNO 1007601011401
Adresa Str. Țărmului 2B
Numărul de telefon/fax 0248-52-580
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mitcul Tamara, Agatiev Tamara. Tel:0248-52-

580
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică

Protecția socială madicală a persoanelor 
vîrstnice a invalizilor cu dereglări fizice și psi-
hice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1 Crupe şi boabe

1 15613311-1 Crupe de porumb 100kg

Calitate, fără impurități, Ambalat 
de producător, în pachet de po-
lietilenă vizibil 0,9-1,0kg, mostre  
GOST 6002-69 

2 15613300-1 Crupe de orz
100kg

Arpacaș de orz mărunțit №2 
fără impurități. Ambalat de pro-
ducător, în pachet de polietilenă 
vizibil 1,0kg, mostre GOST 7022-
97

3 15600000-4 Crupe de grîu dur 
100kg

Crupa de grîu marunțit №2  
fără impurități. Ambalat de 
producător, în pachet de po-
lietilenă vizibil 1,0kg, mostre 
GOST18271-72
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4 15625000-5 Crupe de gris
100kg

Calitate superioară, fără impu-
rități. Ambalat de producător, 
în pachet de polietilenă vizibil 
0,9-1,0kg, valoarea energetică de 
328Kcal/100g GOST 263 l2.1-84 
mostre

5
15611000-4 Orez șlefuit

300kg Extra bob rotund, calit.1. fără im-
purități. Ambalat de producător, 
în pachet  de polietilenă vizibil 
1,0kg mostre

6 15613300-1 Crupe de arnautcă

200kg

Calit. №2   fără impurități. 
Sfărîmate în ambalaj cîte 1,0kg 
politilenă, vizibil, ambalat de pro-
ducător mostre GOST5784-60

7 15613300-1 Crupe de hrișcă
300kg

Boabe întregi, ambalat în pachet 
0,9-1kg,. fără impurități Mostre 
GOST 5550-74

8 15613300-1 Crupe de arpacaș
80kg

Întreg, cal. №2  fără impurități 
în pachet 1kg, ambalat de pro-
ducător GOST26312.1-84 mostre

9 15613380-5 Crupe de ovăs
80kg

Fulgi de ovăs, fără impurități, am-
bulat de producător în pachet de 
polietilenă vizibil de 0,500-1kg.
mostre

10 03221210-1 Fasole uscate
150kg

Bob întreg fasole albă ambalaj de 
polietilen vizibil 1kg fără impu-
rități mostre GOST 7758-75

11 15613300-1 Mazăre uscată
150kg

Bob întreg, fără impurități Amba-
late de producător, în pachet de 
polietilenă vizibil 1,0kg mostre 
GOST 6201-68

12 15613300-1 Crupe de mei
100kg

fără impurități. Ambalat în pachet 
de polietilenă vizibil 1kg. mostre

Total Lotul 1 34 500,00

Lotul 2 Făină de grîu și produse din făină

1 15612100-2 Făină de grîu 250kg
Calitate superioară ambalaj de 2kg de 
hîrtie, fără miros străin, mucegai, fără 
gust străin. Mostre GOST 26574-2003

2 15851000-8 Tăiței de casă cu ou
     150kg Cu ou, c/s, ambalat în pachet de po-

lietilenă de 400gr HG 755 din 03.07.2007 
(produs de panificație și paste făinoase) 
.mostre

3 15850000-1 Paste făinoase 100kg Calitate superioară ambalaj cîte 1kg 
mostre

Total Lotul 2 10 500,00

Lotul 3 Pîine

1 15811100-7 Pîne de secară 0.450gr 798 kg

Ingrindiete: făină cal.sup., apă potabilă, 
drojdie presată, sare iodată, zahăr, făină 
de secară, făină de grîu calitatea sup. se-
cară fermentată, amiellorator negropan. 
Ambalaj individual de la producvător, 
fără semne de alterare, etichetată. HG 
775 din 03.07.2007 mostre
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2 15811100-7
Pîne de grîu

0.600gr
2800 kg

Ingridiente: făină de calitate su-
perioară, apă potabilă, drojdie 
presată, sare alimentară  iodată, 
ulei rafinat, amelliorator ne-
gropan,  Ambalaj individual de 
la producător, fără semne de 
alterare, etichetată. HG 775 din 
03.07.2007 mostre

37 975,00

Total Lotul 3

Lotul 4 Produse lactate

1  1551100-4 Lapte pasteurizat 324L

Cu fracția masică de grăsime 
2,5%, ambalat în pachet de 
polietelenă 1L, HG 611 din 
05.07.2010. 

2 15500000-3 Chefir 228L
Cu fracția masică de grăsime 2,5% 
ambalat în pachet de polietelenă 
0,5L, HG 611 din 05.07.2010. 

3 15500000-3 Lapte covăsit 228L
Cu fracția masică de grăsime 4% 
ambalat în pachet de polietelenă 
0,5L HG 611 din 05.07.2010. 

4 15542000-9 Brînză de vacă 9% 230kg

Degresată cu fracția masică de 
grăsime de 9%, ambalat în saci 
de polietelenă 0,5kg.  HG 611 din 
05.07.2010. 

5 15512000-0 Smîntînă 15% 70kg

Fermentată cu fracția masică de 
grăsime 15% ambalat în pahare 
de plastic cu 400gr, HG 611 din 
05.07.2010. mostre

6 15542200-1 Brînză moale (caș)

100 kg În salamură, fracția masică de 
grăsime 45% ambalat în cutie 
de plastic 4kg. HG 611 din 
05.07.2010. mostre

7 15544000-3 Cașcaval

70kg

fracția masică de grăsime 45,5%, 
ambalat  de la 2-5kg, la aspect 
exterior fără detiorări, acoperit 
cu folie alimentară, cu consinten-
ță omogenă în toată masa, fără 
gust și miros străin. HG 611 din 
05.07.2010. mostre

8 15530000-2 Unt de vaci crestian-
scaia 72,5% 150kg

Din smîntînă dulce nesărată 
72,5% grăsime, fără adaos de 
grăsimi vegetale fără gust și miros 
străin. GOST37-91 în ambalaj a 
cîte 200gr, HG 611 din 05.07.2010. 
mostre

9 15530000-2 Unt de vaci 40kg

Din smîntînă dulce nesărată 
72,5% grăsime, fără adaos de gră-
simi vegetale, fără gust și miros 
străin.

GOST37-91 în cutie de 10kg, HG 
611 din 05.07.2010. 
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10 15551300-8 Iaurtă cu adaus de 
fructe 900buc

Iaurtă cu adaus de fructe (în 
asortiment) cu grăsimea de 
2,6% la 100gr.pahar HG 611 din 
05.07.2010.mostre

11 15551300-8 Brînzică dulce cu sta-
fide 900buc

Brînzică dulce cu umplutură 
de stafide, vanilie, cu grăsimea 
de 4%, masa netă 100gr.amba-
lată de producător. HG 611 din 
05.07.2010. mostre

12 15511700-0 Lapte uscat, praf 150kg În saci de 25kg

Total Lotul 4 90 250 ,00

Lotul 5 Carne de găină

1 15112000-6
Găina de fierbiere 
rapidă 600kg

Găină de fierbere rapidă, c/s, con-
gelată, Ambalat în pachet de pro-
ducător de la 1,5kg - 3kg fiecare, 
ambalate separate în cutie de 
carton. HG 696 din 04.08.2010 
HG 624 din 19.09.2020

2 15112130-6  Piept din carne de 
gaină (fără os) 400kg

Piept din carne de găină  fără 
os,   c/s În caserolă  cîte 1 kg în 
polistiren, congelat,   ambalat de 
producător fără adaus . HG 696 
din 04.08.2010 mostre HG 624 
din 19.09.2020

3 15112000-6 Șold de pui
250kg

În caserolă a cîte 1kg-5kg în 
polistiren, congelată  ambalat 
de producător GOST 25391-82 
mostre HG 696 din 04.08.2010 
HG 624 din 19.09.2020

4 15112000-6 aripioare   

100kg

În caserolă a cîte 1kg-5kg în 
polistiren, congelat, ambalată 
de producător, mostre HG 696 
din 04.08.2010 HG 624 din 
19.09.2020

Total Lotul 5 69 300,00
Lotul 6 Carne de porc

1 15113000-3 spata de porc 
400kg

Carne de porc fără os c/s proaspă-
tă (șold, spata) dezosată, bucată 
de la 3-5kg fără slanină, fără șoric 
HG 696 din 04.08.2010 HG 624 
din 19.09.2020

Total Lotul 5 19 000,00

Lotul 6 Mezeluri

1 15131230-6 Parizier fiert Doc-
torscaia  120kg

Parizier fiert Doctorscaia În mem-
brană naturală, carne de porc, 
vită, diametru batonului 10-12cm, 
cu abțibild încleiat pe ață de 
șpagat. Cu logotipul producător-
ului cu valoarea nutritivă, termen 
de valabilitate și data fabricării, 
etichetă vizibilă..  mostre HG 
696 din 04.08.2010 HG 624 din 
19.09.2020
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2 15100000-9 Crenvuște (molocnîe)

100kg

Din carne de porc, vită modul de 
preparare: fiert, c/s, membrană 
artificial, necomestibilă, amba-
lajul împachetate în peliculă cu 
logotipul producătorului, cu 
indicația valorii nutritive, termer-
nul de valabilitate data fabricării 
pe ambalaj,.  mostre HG 696 
din 04.08.2010 HG 624 din 
19.09.2020

3 15131130-5
safalade

100 kg

Din carne de porc, modul de 
preparare: fiert, c/s, membrană 
naturală,  ambalajul împachetate 
în peliculă cu logotipul pro-
ducătorului, cu indicația valorii 
nutritive, termernul de valabil-
itate data fabricării pe ambalaj.  
mostre HG 696 din 04.08.2010 
HG 624 din 19.09.2020

4 15131200-7 Salam semiafumat
20kg

Carne de vită, de porc, slănină, 
sare, zahăr, piper negru, piper 
alb,  fără soie. c/s  mostre HG 
696 din 04.08.2010 HG 624 din 
19.09.2020

5 15131200-7 șuncă asorti
10kg

Produs fiert, cu conținut: carne 
de porc, sare, zahăr, piper ne-
gru, amestec de condiment, 
fără soie,  c/s. mostre HG 696 
din 04.08.2010 HG 624 din 
19.09.2020

Total Lotul 6 25 500,00

Lotul 7 Peşte

1 15221000-3 Peşte congelat  hec 
(merleciu) 180kg

Pește congelat, fără cap și coadă,  
cal. Sup. Ambalat  în cutie de car-
ton 10-15kg(mășcat) Transportare 
cu frigider  GOST 1168-86HG 520 
din 22.06.2010

2 15221000-3
Peşte de mare conge-
lat scumbrie (macrou 
cu cap)

150kg

Pește de mare congelat, în cutie 
de carton  de 10-15kg, în trans-
port cu frigider  specializat,  mac-
rou cu cap, calitate superioare. 

Total Lotul 7 17 500,00

Lotul 8 Conserve de carne

1 15131000-5 Carne de porc 
Înadușită 100buc

Ingrediente: carne de porc (100%), 
ceapă, sare alimentară, frunze de da-
fin, piper negru. In cutie de tinichea 
cu masa 300 gr mostre c/s

2 15131300-8 Pateu din ficat 50buc

Ingrediente: ficat de vită (70%), gră-
simi de porc, apă, ceapă, ulei vegetal 
de floarea-soarelui, sare alimentară, 
zahăr, piper negru, ienibahar, nuc-
șoară, scorţișoară, cuișoare, amidon, 
stabilizator celuloză, emulgator car-
bonat de natriu.În cutie tinichea a 
cîte  300 gr mostre  
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3 15131310-1 Pateu  de pasăre 50buc

Ingrediente: carne de găină sepa-
rată mecanic (80%), grăsime de 
porc, ficat de porc, apă, făină de 
grâu, ceapă, morcov, praf de ouă, 
proteină vegetală de soia, sare 
alimentară, piper negru, zahăr, 
coriandru, nucșoară.În cutie tini-
chea a cîte 300 gr mostre. PT MD 
67-00411795-176:2003

Total Lotul 8 8 050,00

Lotul 9 Conserve de fructe și legume

1 15332290-3 Magiun din mere 100buc

Sterilizat calitate superioară în 
borcane de sticlă  cu capac filetat, 
Mostre masa neto 860gr. GOST 
6929-88 HG 216

2 15331500-2 Roșii slabomarinate 100buc
Roşii marinate, ambalaj în bor-
cane de sticla de 3L GOST 7231-
90 

3 15331500-2 Castraveţi slabomari-
nat 100buc Castraveți, Ambalaj Sticle 3l GOST 

20144-74

4 15300000-1 Tocană de dovlicei 100buc

Dovlicei, ceapă,  morcov prăjit 
în borcane de sticlă, sterilizat, cu 
capac filetat,    masa neto 690gr  
mostre 

5 15981000-8 Apa dulce 95buc In sticlă de plastic 500 ml (li-
monadă, diușes)  mostre

6 15321000-4 Suc de fructe in asor-
timent 300L

Suc din fructe, limpezit, în tetra-
pac 1L,ambalat de producător, 
HG 1111 din 06.12.2010 mostre

7 15331400-1 Mazărea verde conser-
vată 400buc

c/s  ambalat sticlă,  masa neto 
680 gr, cu capac filetat mostre 
GOST15842-90 HG 520 din 
22.06.10

8 15331425-2 Tomat 100buc
Pasta de roșii în borcane de sticlă 
masa neto 720 gr cu capac filetat 
gr, 25% calitatea I mostre

Total Lotul 9 24 250,00

Lotul 10 Diverse produse alimentare (condimente)

1 15831000-2 Zahăr  tos 513Kg

Zahăr tos din sfeclă, cristal, fără 
gust străin, fără miros străin, amb.
în saci   50kg GOST 12576-89 
mostre

2 15831500-7 Peltea (Ciseli) 15Kg Peltea din fructe în pachete de 
150-250 gr с/s mostre

3
15898000-9 Drojdie uscată, 

3Kg

Drojdie uscată, Calit.sup. pentru 
panificație, În pachet amb.100gr 
GOST 171-81 

4 15870000-7 Frunze de dafin
1kg Frunză de dafin, ambalat în 

pachete  de la 10 gr la 100gr  
GOST17594-81 mostre

5 15872100-2 Piper negru boabe 
2Kg Piper negru, boabe, ambal. de 

producător În pachete de la 10 la 
100gr  GOST 29051 mostre
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6 15841000-5 Cacao pudra 
10Kg

Praf natural cu conținut redus de 
grăsime, ambalat în pachete de 
100gr c/s mostre

7 15863200-7 Ceai negru natural
10Kg

Frunze întregi, țeilon, în anb. Cîte 
200 gr, calitate superioeră GOST 
1937-90 mostre

8 15870000-7 Condimente uscate 
pătrunjel,  mărari 2Kg

În pacete de 0,008gr mostre

9 15872400-5 Sare  iodata 170Kg În pachet 1 kg mostre

Total Lotul 10 19 200,00

Lotul 11 Fructe

1 03222210-8 Lamie 10Kg
Fără deteriorări, cu coajă subțire, 
calitative, de mărime 1 buc de la 
100gr-150gr. mostre

2 15332410-1 Fructe uscat 50Kg

Prune uscate , fără fum lipsite de 
impurități,insecte, fără aditivi al-
imentari, fără sîmburi,  ambalate 
de producător în în saci de hîrtie, 
destinate produselor alimentare, 
etichetate pînă la greutatea10kg. 
mostre 

3 03222321-9
Mere  proaspete 

600kg Dulci, fără vătămări,  mărime me-
die mostre

4 03222210-8 Banane 60kg Fără semen cu atacuri de boli 
mostre

Total lotul 11 1 200,00

Lotul 12 Legume

1 03221410-3 Varza proaspătă 600kg

Sănătoasă, întregi, curate, fără 
atacuri de boli. Se înlătură frun-
zele galbene, putrede. În plase 
proaspătă (în plase cîte 25kg cu 
etichită de producator) mostre

2 03212100-1 Cartofi proaspeti 2000kg

Tuberculi întregi, uscaţi, necon-
taminaţi, sănătoşi, fără atacuri de 
boli sau insecte Nu mai mic de 
L-12cm, D6cm, (în plase cîte 25kg 
cu etichită de producator) mostre

3 03221113-1 Ceapă uscată

600kg Întreagă, Sănătoasă. Nu mai mic 
de P-70 gr,D 7cm, (în plase cîte 
25kg cu etichită de producator) 
mostre

4 03211112-4 Morcov proaspăt

400kg întreag, sănătoas, curat, fără 
vătămări cauzate de insectele 
dăunătoare Nu maimic de L10cm, 
dulce (în plase cîte 25kg cu etich-
ită de producator) mostre

5 03221111-7 Svecla  roșie proaspătă 300kg

întreagă, sănătoasă, curată, fără 
vătămări cauzate de insectele 
dăunătoare , Bordo, rotundă 
dulce, d-6cm (în plase cîte 25kg 
cu etichită de producator) mostre
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6 03221110-0 Usturoi
20Kg Nu mai mic 50 gr mostre

TOTAL Lotul 12 47 500,00

Lotul 13 Dulciuri

1 15821200-1 Turte dulce 50kg Ambulate în cutie din carton 5 kg 
mostre GOST 24901-89

2 15821200-1 Biscuiți de porumb 50kg Ambalate  în cutie din carton   
3kg mostre GOST 24901-89

3 15842300-5 Halva cu arahide 10Kg Cu arahide, ambalat în cutie a cîte 
3kg, GOST 6502-94 mostre

4 15842310-8 ciocolate 95buc 75% din cacao naturală 80gr.  
mostre

5 15842310-8 cruasan 95buc
Ambulate fiecare separate cu 
împlutură de ciocolat 65gr 
mostre

TOTAL Lotul 13 6 100,00
Lotul 14

1 03142500-3 Ouă de găină 3500buc Dietece de masă în cutie de car-
ton, nu mai mici de50gr de masă 

Total Lotul 14 11 375,00

Lotul 15

1 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 500kg
Limpede fără miros și gust străin, 
rafinat ambalat în sticle de plastic 
de  5L 

Total Lotul 15 18 000,00

Total 451 020,00 

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

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

Nu □

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 în corespundere cu spe-
cificația tehnică solicitată.

III. Alte informații:

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

11.11.2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului de consumabile medicale pentru cabinet cardiologie inter-
vențională pentru anul 2022 Suplimentar

Nr.  43  din_26.10.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moș-
neaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate (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)

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lot Canti-

tatea U/M
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referință

Valoarea estimativă 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte 

fără TVA), lei

1

33
14

00
00

-3

Lot 1 Balon pentru 
arterele carotide 30 buc

Balon de tip RX, compatibil cu ghid 
0,014”; Permite pasajul facil prin 
leziunile subocluzive; Indicat in leziu-
nile cu predilectie carotide si renale; 
Profil de intrare virf 0,021”; diametre 
obligatorii 4,5,6,7 mm, cu Lungimi 
obligatorii de 15,20,30,40mm; Lun-
gime de lucru a cateterului 142 cm 
(+/-2cm); compatibil cu categhid 6F; 
Compatibil cu teaca 4F; Diametrul 
shaftului distal 3,3F;Balonul si saftul 
distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE 
pe hypotub; Markeri radioopaci fara 
profil de suprafata; Presiunea nomi-
nala de 10 atm(+/-2); RBP minim 14 
atm(+/-2 ATM)

73.888,88

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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2

33
14

00
00

-3

Lot 2 Balon pentru 
artere coronare 40 buc

Balon de tip RX, semicompliant, pen-
tru angioplastie coronariana, cu aco-
perire hidrofila, diametre obligatorii 
1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de 
balon8mm,12mm,15mm, 20mm si 
30mm obligatorii; Marcheri la ambe-
le capete ale balonului din platina-iri-
diu, Shaft minim 130cm.

85.185,18

3

33
14

00
00

-3

Lot 3 Cateter ghid 60 buc

Cateter ghid, acoperire hidrofila, 
suport sporit, rezistenta la kink, strat 
intern fortificat din retea  metalica,di-
ametre interne obligatorii-5,6,7,8Fr; 
Lungime obligatorie -100 cm ; Curbe 
obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, TIG (sau 
echivalent)

77.777,77

To-
tal 236.851,83

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.16 din 28 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

IDNO 1007600001506

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168

Numărul de telefon/fax +373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04

Adresa de e-mail ale autorității contractante rector@adm.utm.md 

Adresa de internet ale autorității contractante https://utm.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Gherman
+373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22
olga.gherman@adm.utm.md 

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

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

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

3. olga.gherman@adm.utm.md

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

Instituție Publică de învăţământ superior 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (lei MD) 

(pentru fiecare lot în 
parte)

Lot 1 Computer de tip All-in-One 175.000,00

1.1

30
21

33
00

-8

Computer 
de tip All-in-

One

15 bucăți Non-refurbished

Tip: Brand Name recunoscut internațional 

Procesor: Minim 6 nuclee, min. 2.1GHz.

Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2021

Memorie RAM: Minim 8GB DDR4

SSD: Minim 512GB M.2; 

Audio: Audio de înaltă definiție, cu 2 difuzoare minim; 

GPU: Integrată, min. FHD; 

Reţea: Wi-Fi: minimum Wi-Fi (802.11 ax 2x2); minimum Bluetooth 5.0; mi-
nimum 1x10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector RJ-45); 

Porturi: Minimum 4xUSB, din care minimum 2xUSB 3.2; 

Accesorii: Tastatură USB RUS/ENG (conexiune cu fir prin port USB), Mou-
se optic USB (conexiune cu fir prin port USB). 

Camera-web: Încorporată, min. 720p cu microfon; Monitor: Minim 23,8”; 
min. Full HD; IPS; cu rezoluția minimă 1920x1080; antiorbire. 

Video Conector: Minim 1xDP sau HDMI; 

Sistem de operare: Windows min. 10 Pro 64bit preinstalat. 

Garanție: minimum 3 ani de la producător

mailto:rector@adm.utm.md
https://utm.md/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
https://mtender.gov.md/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
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Lot 2 Computer portabil 57.000,00

2.1

30
21

31
00

-6
 

Computer 
portabil

4 bucăți Non-refurbished

Type: Laptop, Brand name international

Procesor: min 6 cores, min 2.1 GHz, 

Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2021

Memorie RAM: min 8 GB 

Reţea: Wi-Fi dual-band, Bluetooth, 1x ethernet (RJ-45)

Porturi: min. 1x HDMI min. 2x USB min.3.0 Tip-A, min 1xUSB Ty-
pe-C

SSD: min 512 GB, SSD, PCIe, NVMe 

GPU: discretă, min. 4 GB min.GDDR6 

Baterie: min 40Wh

Case:  Black/silver, camera min. 720p, difuzoare stereo 
integrate, microfon.

Monitor: min 15»- max 16», min. FullHD (1920x1080) 

Tastieră: QWERTY 

OS: Windows min ver10, Pro, 64bit 

Garanție: Completă pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului.

Lot 3 Televizor color cu suport 31.000,00

3.1

32
32

41
00

-1

Televizor 
color cu su-

port

2 bucăți Non-refurbished

Min. 75’’ IPS, SMART TV, min. 3840x2160 UHD, min. 2xHDMI, min. 1xUSB, 
Wi-Fi, RJ-45 LAN.

Limbaj de afișare: min. ENG, RO.

Boxe integrate min. 2x8W

Suport mobil pe rotile compatibil cu televizorul, roți pivotante la 360° 
prevăzute cu frâne, rafturi de susținere laptop si proiector.

Lot 4 Videoproiectoare 560.000,00

4.1

38
65

21
20

-7

Proiector 
în set cu 

suport pe 
tavan

Tip 1

10 bucăți Non-refurbished

Tip: Proiector

Sursă de lumină: Laser

Luminozitate: min: 4,500 Lumen 

Rezoluţie: min. Full HD

Raportul de aspect: 16:9

Sursă de lumină: min: 20 000 hours durability (not economy) 

Corecție Keystone: min. vertical/ horizontal min: ± 30°

Interfețe: min: 1xUSB Type-A, min: 1xVGA-in, min: 2xHDMI-in, min: 1xS-
tereo mini jack audio-out, min: 1xStereo mini jack audio-in, posibilitatea 
partajării fără fir de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă sau smartphone.

Nivel de zgomot: max: 40dB 
Consumul de energie: max. 270W

Accesorii în set: suport montare pe tavan, Cablu HDMI to HDMI Active 
optical min.20m, max.25m

Difuzoare: min: 10W

Garanție: 3 ani, fără a păstra ambalajul.
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4.2
38

65
21

20
-7

Proiector 
în set cu 

suport pe 
tavan

Tip 2

4 bucăți Non-refurbished

Tip: Proiector

Sursă de lumină: Laser

Luminozitate: min: 6,200 Lumen 

Rezoluţie: min. WUXGA

Raportul de aspect: 16:9, 16:10

Sursă de lumină: min: 20 000 hours durability (not economy) 

Corecție Keystone: min. vertical/ horizontal min: ± 30°

Interfețe: min: 1xUSB Type-A, min: 1xVGA-in, min: 2xHDMI-in, min: 1xS-
tereo mini jack audio-out, min: 1xStereo mini jack audio-in, posibilitatea 
partajării fără fir de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă sau smartphone. 
Nivel de zgomot: max: 40dB

Consumul de energie: max. 370W

Accesorii în set: suport montare pe tavan, Cablu HDMI to HDMI Active 
optical min.25m, max.30m

Difuzoare: min: 10W

Garanție: 3 ani, fără a păstra ambalajul.

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

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

Nu ☑

Da □

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

Nu ☑

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adju-
decarea contractului: Prețul cel mai scă-
zut, fără TVA, și corespunderea parametri-
lor tehnici solicitați.

II. Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
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Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului

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

Nu ☑

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.  48  din   29.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

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

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la sediul 
Inspectoratului de Poliției Criuleni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660736992979
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660736992979?tab=contract-notice
Data publicării: 17.08.2022

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

Nu se aplică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 129 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „AM Sisteme”S.R.L.
IDNO 1010600043517
Date de contact 

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

amsistemesrl@gmail.com

tel: 069365252

or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 1A

mailto:amsistemesrl@gmail.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.
Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Lucrări de instalare a 
panourilor fotovol-

taice la sediul Inspec-
toratului de Poliției 

Criuleni

45200000-9 1 buc. 139-LC din 
29.09.2022 554 806,66 665 767,99

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  47  din   29.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

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

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la sediul 
Inspectoratului de Poliției Ciocana

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660736917463
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660736917463?tab=contract-notice
Data publicării: 17.08.2022

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

Nu se aplică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 131 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „AM Sisteme”S.R.L.
IDNO 1010600043517
Date de contact 

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

amsistemesrl@gmail.com

tel: 069365252

or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 1A

mailto:amsistemesrl@gmail.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.
Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Lucrări de instalare a 
panourilor fotovol-

taice la sediul Inspec-
toratului de Poliției 

Ciocana

45200000-9 1 buc. 140-LC din 
29.09.2022 579 929,82 695 915,78

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  49  din   29.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

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

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la sediul 
Inspectoratului General al Poliției

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660650661260
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660650661260?tab=contract-notice
Data publicării: 16.08.2022

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

Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 129 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „AM Sisteme”S.R.L.
IDNO 1010600043517
Date de contact 

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

amsistemesrl@gmail.com

tel: 069365252

or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 1A

mailto:amsistemesrl@gmail.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.
Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Lucrări de instalare a 
panourilor fotovol-

taice la sediul Inspec-
toratului General al 

Poliției

45200000-9 1 buc. 141-LC din 
29.09.2022 1 231 997,27 1 478 396,72

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 21.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Viorel Pocriciuc

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Articole textile și de uz casnic pentru anul 2022

Cod CPV
 

39500000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062237
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661408977720?tab=contract-notice

Data publicării: 25.08.22
Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții pu-
blice a autorității contractante

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661408977720?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661408977720?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 244 100,00
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 61 din 14.09.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ȘARM SA

ÎI Popozoglo RA

IDNO 1003600061641

1004611000023

Date de contact 

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

tel: 022597055

e-mail: sarm08@mail.ru 

tel: 067329411

e-mail: stopal-1971@mail.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lot nr.3, 4, 7 ȘARM SA 39500000-7 Nr._______ din 

21.09.2022 165600,00

2
Lot nr.1, 5, 6 ÎI Popozoglo 

RA 39500000-7 Nr._______ din 
21.09.2022 84325,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:sarm08@mail.ru
mailto:stopal-1971@mail.ru


57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Din 27.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Mobilier pentru 2022
Cod CPV 39100000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062009
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660913846563?tab=contract-notice           
Data publicării: 19.08.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții pu-
blice a autorității contractante

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 116 300

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660913846563?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660913846563?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 63 din 19.09.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DIGHIVA SRL

Limani-Grup SRL

Metancor Com SRL

IDNO 1003600007739

1008600031193

1005600033565

Date de contact 

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

tel: 022248073

e-mail: dighiva@yahoo.com 

tel: 079476449

e-mail: diana.limani@mail.ru

tel: 062029997

e-mail: denis.repcinschi@metancor.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot nr.1 DIGHIVA SRL
39100000-3 Nr._______ din 

27.09.2022 1002900,00

2 Lot nr.2, 3, 4, 6 Limani-Grup SRL
39100000-3 Nr._______ din 

27.09.2022 130182,00

3 Lot nr.5 Metancor Com SRL
39100000-3 Nr._______ din 

27.09.2022 42778,78

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

mailto:dighiva@
mailto:diana.limani@mail.ru
mailto:denis.repcinschi@metancor.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   1       din_29.09.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Parcova

Localitate s. Parcova, raionul Edineț, RM

IDNO 1007601007310

Adresa s. Parcova, raionul Edineț, RM

Număr de telefon/fax 069503579

E-mail primaria.parcova@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Snegur Marcel

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică la construcția rețelelor de 
alimentare cu apă din s. Parcova rl. Edineț.

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1662730984223

Data publicării: 09.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662730984223?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:primaria.parcova@gmail.com
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. _1__ din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Redevgrup
IDNO 1018604002565

Date de contact 

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

076770151

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de supraveghere tehnică la 
construcția rețelelor de alimentare 
cu apă din s. Parcova rl. Edineț.

71500000-3 1 servicii 85000,00

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea de „Zahăr”

nr. 20 /001 din 28.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atri-
buire aplicate

R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a 
unui Anunț de Participare

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

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. (b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - într-o măsură 
strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea 
contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să 
fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o 
perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, Grupul de lucru a decis de a parcurge la pro-
cedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile în care cerințele rămân 
neschimbate. Suplimentar aplicarea respectivei proceduri este dictată de faptul că stocurile de zahăr aflate la depo-
zitele penitenciarelor sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că, instituțiile penitenciare vor rămâne fără astfel de 
produs de necesitate maximă, existând astfel riscul producerii unor situaţii excepționale. Este de menționat și faptul 
că demararea unei proceduri repetate a unei licitații, potrivit art.47 al Legii - inițierea LD - în cazul achiziţiilor publice 
în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul 
achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 15 de zile, termeni, pe care autori-
tatea contractantă nu le poate accepta, având în vedere situația de criză actuală.

 În asemenea condiții, aplicarea unor proceduri cu termeni proximi de atribuire este imperioasă pentru buna funcți-
onare a sistemului administrației penitenciare.

Tipul obiectului contrac-
tului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

R Bunuri   

Obiectul de achiziție Zahăr

Anunțul de participare Nr:  -
Data publicării: fără publicare
Link-ul: -202222010

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Criteriul de atribuire uti-
lizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

Tehnici și instrumente 
specifice de atribuire uti-
lizate

-

Nr. oferte primite

Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 20/001 din 28.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Agenția Rezerve Materiale a MAI 
IDNO 1006601000288
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna 118/1, 

telefon: 0 22 24-30-22  alina.braga@rezerve.gov.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu R       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □      Nu R     

Subcontractanți Da □      Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Zahăr 15831000-2 20 000 kg
23 PN

28.09.2022
393 400,00 lei

4. Alte informații:

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

R Nu        

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

R Da      
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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:alina.braga@rezerve.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic 

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1661754468763 din 27.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact 
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1661754468763

Data publicării: 29.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661754468763?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației 
tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1661754468763 /001 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754468763
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754468763
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754468763?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754468763?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754468763


66

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Denumire SRL „Eleamag”
IDNO 1006600057355

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

Mun. Chișinău, str. Independenţei 22/3, of.1,

0791-20-977 eleamag@mail.ru

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

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:
.

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Lampă fluorescentă 

15-315.36
31532910-6 500 buc.

15 COP

27.09.2022

10 200,00 lei

2.
Lampă LED 

15-317.18
31532100-5 500 buc. 22 800,00 lei

3.
Lampă LED 

15-317.19
31532100-5 200 buc. 6 936,00 lei

4.
Lampă LED 

15-322
31532100-5 500 buc. 14 400,00 lei

4. Alte informații:

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

R Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

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

-

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:eleamag@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Legume în asortiment pentru perioada octombrie 2022-aprilie 2023 

 

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1659501758536 din 27.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact 
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R Licitație deschisă 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Legume în asortiment pentru perioada octombrie 
2022-aprilie 2023

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1659501758536   
Data publicării: 03.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659501758536?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației 
tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 16
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 16
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 16

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659501758536
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659501758536
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659501758536?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659501758536?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1659501758536 /001 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „DÎNGENARUL”

IDNO 1003604001942

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

rn. Ocnița, s. Dîngeni, 0 799-69-311 / 0 271-71-649 

srldingeni@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

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

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:
.

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Cartofi 03212100-1 321 500 kg 43 LD

27.09.2022

1 972 209,60 lei

2. Ceapă 03221113-1 71 100 kg 483 764,40 lei

Denumire SC „SIJA-PRIM” SRL
IDNO 1005600023438
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Malina Mică 70/2, of.36, 

0690-27-670, sijaprim@gmail.com 

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

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

. 

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Varză 03221400-0 176 300 kg 44 LD

27.09.2022

1 142 424,00 lei
2. Morcov 03221112-4 53 600 kg 375 114,24 lei
3. Sfeclă roșie 03221111-7 53 600 kg 289 440,00 lei

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659501758536
mailto:sijaprim@gmail.com
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4. Alte informații:

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

R Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A438728-2022%3A-
TEXT%3ARO%3AHTML&fbclid=IwAR0zDBfqJGocIROkPppq4F6Sy-
plhOeSPLS3c3EHegAO0SX8cFm07lyzHcys   

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A438728-2022%3ATEXT%3ARO%3AHTML&fbclid=IwAR0zDBfqJGocIROkPppq4F6SyplhOeSPLS3c3EHegAO0SX8cFm07lyzHcys
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A438728-2022%3ATEXT%3ARO%3AHTML&fbclid=IwAR0zDBfqJGocIROkPppq4F6SyplhOeSPLS3c3EHegAO0SX8cFm07lyzHcys
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A438728-2022%3ATEXT%3ARO%3AHTML&fbclid=IwAR0zDBfqJGocIROkPppq4F6SyplhOeSPLS3c3EHegAO0SX8cFm07lyzHcys
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 26.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționa-

le 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică este o instituție publică, a cărei activitate are 
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez-
voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a 
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminis-
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speci-
ale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum și implementarea politicii statului în domeniul se-
curității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipament de urgență și de siguranță (Sisteme de su-

praveghere)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658404414767

Data publicării: 21.07.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658404414767?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 19.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire Rapid Link S.R.L.
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi,71/7 
Telefon: 022820832, e-mail: office@rapidlink.md; 
www.rapidlink.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Sisteme de supraveghe-
re 35125000-6

24 buc.

Nr. 201 din 
26.08.2022 416 124,04 MDL

32 buc.
4 buc.
4 buc.

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:office@rapidlink.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 26.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționa-

le 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică este o instituție publică, a cărei activitate are 
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez-
voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a 
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminis-
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speci-
ale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum și implementarea politicii statului în domeniul se-
curității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de deservire a sistemelor de electricitate, de 

climatizare și a generatoarelor pentru camerele de ser-
vere

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658484823041
Data publicării: 22.07.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658484823041?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 18.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire VEC S.R.L.
IDNO 100З600133162
Date de contact 

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

MD-2065, str. Bulgară 19, of. 3, mun. Chisinau, RM 
Telefon: 022507888; e-mail: assa@vec.md; www.vec.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.

Lotul nr. 1: Servicii de deservire a 
sistemelor de electricitate, de cli-

matizare și a generatoarelor pentru 
camerele de servere

50532000-3 12 luni Nr. 202 din 
26.08.2022 479 995,20 MDL

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 164/22AA din 27.09.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Licențe pentru produs program „IBM Informix En-
terprise Edition” (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657698267310
Data publicării: 13.07.2022
Link: https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ 
achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice

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

Licitaţie electronică

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

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657698267310
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/%20achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/%20achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 345/22 din 07.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții publice/acordului-cadru 
ofertanților: 

Denumire ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL
IDNO 1010600010328
Date de contact 

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

MD-2012, str. Alexandru cel Bun, 85, 

mun. Chișinău, tel. 022-210-208;

 e-mail: office@snt.md  
Întreprindere mică sau mijlocie Da      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea

serviciilor

Denumirea operato-
rului economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, lei

1

Licențe pentru 
produs program „IBM 
Informix Enterprise 
Edition” (repetat)

ÎCS „Reliable 
Solutions Distributor” 

SRL
48517000-5

350

buc.

Nr. 1036

din 27.09.2022
3 426 522,96

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect şi/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 165/22AA din 28.09.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md 
Tipul autorității contractante şi obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a edificiului SCT Soroca din 
mun. Soroca, str. M. Sadoveanu, 21

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658925511824
Data publicării: 27.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658925511824?tab=contract-no-
tice

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

-

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

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 351/22 din 12.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Moldsercon” SRL
IDNO 1002600047068
Date de contact 

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

MD-2075, str. I. Vieru, 17/1, of. 3 mun. Chiși-
nău, tel. 069125296,

e-mail: moldsercon@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. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumi
rea ope

ratorului econo-
mic

Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,
fără TVA

1

Lucrări de reparație a 
edificiului SCT Soroca 
din mun. Soroca, str. M. 
Sadoveanu, 21

„Moldsercon” SRL 45400000-1 - Nr. 1040 din 
28.09.2022 943 827,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect şi/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 1/B din 28.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon/fax +373 22 109080
E-mail singe@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact Buciumaș Sergiu, jurist@cnts.md, 060198439
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate contractantă

 
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 

Obiectul de achiziție Consumabile în scopul implementării Proiectului ,,Răs-
puns umanitar la refugiații din Ucraina în Moldova” (Re-
petat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660734203496
Data publicării: 17.08.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660734203496?tab=contract-notice

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

 
 

mailto:jurist@cnts.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660734203496
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1/B din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS “Farmina” SRL
IDNO 1002600010549
Date de contact 

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

tender@farmina.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 
14cm, nesterila, densitatea min. 
32 g/m2

33100000-1 2000 buc. 1/B din 
27.09.2022

12700,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2  din  28 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600153049
Adresa mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 3
Număr de telefon/fax 022-27-25-31
E-mail imspcsmc@mail.ru
Adresa de internet csmc.md
Persoana de contact Cojuhari Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Bunuri        
      □ Servicii       
      □ Lucrări 

Obiectul de achiziție Materiale și accesorii stomatologice pentru anul 2022 
(REPETAT)

Anunțul de participare Nr.: Conform SIA RSAP Mtender
Data publicării: 12.08.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1660304882583

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

	Licitație electronică  
      □ Acord-cadru 
      □ Sistem dinamic de achiziții     

Nr. oferte primite Total:  4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 09.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire MedTehFarm SRL
IDNO 1003600009825
Date de contact 

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

Chișinău, bd. C. Negruzzi, 3/2, 022-54-40-03, 
medtehfarm@mdl.met 

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

6 Material pentru obturarea canalelor 
radiculare 33100000-1 30/cut nr. 36 din 

22.09.2022 19 200,30

13 Pastă 33100000-1 30/seringi nr. 36 din 
22.09.2022 18 118,20

25 Rășină acrilă 33100000-1 10/cut nr. 36 din 
22.09.2022 3 700,00

26 Rășină acrilă 33100000-1 5/cut nr. 36 din 
22.09.2022 2 050,00

27 Rășină acrilă 33100000-1 5/cut nr. 36 din 
22.09.2022 750,00

32 Spray lubrifiant 33100000-1 20/flac nr. 36 din 
22.09.2022 4 800,00

34 Pastă anestetică 33100000-1 30/cut nr. 36 din 
22.09.2022 5 400,00

Denumire 	CS Vivodent SRL
IDNO 	1003600028842
Date de contact 

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

	Chișinău, str. București, 13/1, 022-22-65-22, alex.
vivodent@gmail.com, www.vivodent.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:

mailto:medtehfarm@mdl.met
mailto:alex.vivodent@gmail.com
mailto:alex.vivodent@gmail.com
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Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1 Compozit autopolimerizabil 33100000-1 20/cut nr. 37 din 
22.09.2022 10 200,00

2 Compozit autopolimerizabil 33100000-1 30/cut nr. 37 din 
22.09.2022 15 300,00

3 Compozit fotopolimerizabil 33100000-1 20/cut nr. 37 din 
22.09.2022 55 000,00

4 Liner fotopolimerizabil 33100000-1 40/buc nr. 37 din 
22.09.2022 19 440,00

5 Liner fotopolimerizabil 33100000-1 100/buc nr. 37 din 
22.09.2022 5 000,00

7 Material pentru obturarea canalelor 
radiculare

33100000-1 30/seringi nr. 37 din 
22.09.2022 3 300,00

8 Pastă 33100000-1 60/buc nr. 37 din 
22.09.2022 2 400,00

9 Sistem adeziv 33100000-1 10/cut nr. 37 din 
22.09.2022 4 500,00

11 Pastă 33100000-1 10/buc nr. 37 din 
22.09.2022 950,00

12 Preparat antiseptic 33100000-1 10/cut nr. 37 din 
22.09.2022 800,00

20 Freze extradure 33100000-1 150/buc nr. 37 din 
22.09.2022 3 000,00

21 Freze diamantate 33100000-1 800/buc nr. 37 din 
22.09.2022 12 000,00

22 Periuță  pentru igienizare 33100000-1 2000/buc nr. 37 din 
22.09.2022 12 000,00

24 Stripse (bandă abrazivă) 33100000-1 20/cut nr. 37 din 
22.09.2022 2 000,00

28 Perii pentru poliere 33100000-1 30/buc nr. 37 din 
22.09.2022 1 800,00

29 Ceară stomatologică 33100000-1 2/buc nr. 37 din 
22.09.2022 390,00

30 Lame pentru bisturiu 33100000-1 3/cut nr. 37 din 
22.09.2022 585,00

33 Sticluță pentru malaxare 33100000-1 200/buc nr. 37 din 
22.09.2022 4 000,00

36 Freze extradure  33100000-1 50/buc nr. 37 din 
22.09.2022 1 000,00

37 Freze diamantate 33100000-1 30/buc nr. 37 din 
22.09.2022 1 050,00

Denumire Visiosystems SRL
IDNO 1014600037327
Date de contact 

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

Chișinău, str. Ghioceilor, 1, 022-50-80-94, visiosystems-
2014sale@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

23 Pene interdentare 33100000-1 10/cut nr. 38 din 
23.09.2022 1 576,00

Denumire Triumf-Motiv SRL
IDNO 1012600021180
Date de contact 

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

Chișinău, str. Grenoble, 193 of. 1301, 022-76-88-41, tri-
umf.motiv@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:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

35 Obturatoare de canal 33100000-1 850/buc nr. 39 din 
27.09.2022 10 200,00

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

2. Alte informații:

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

	Nu        

      □    Da       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:triumf.motiv@mail.ru
mailto:triumf.motiv@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 27.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Liceul theoretic din s. Cazaclia
Localitate s. Cazaclia
IDNO 1011601000538
Adresa str. Pușkin, 103
Număr de telefon/fax 0291-67-2-73
E-mail cazaclia-liceul@mail.ru 
Pagina web oficială -
Persoana de contact Ducal Irina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Конкурс ценовых оферт
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Самая низкая цена

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □ 

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Продукты питания для ПУ ТЛ с. Казаклия
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662966850397

Data publicării: 12.09.2022
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1662966850397

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire UNIVERSALCOOP
IDNO 1003611004873
Date de contact 

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

078890884

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiecta-
re sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Хлебные изделия lot nr. 1 15800000-6 1 № 30 din 
27.09.2022

37 872,60

Denumire SRL SLAVENA LUX
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

060529494

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiecta-
re sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Продовольственные продукты 
животного происхождения lot nr. 
2

15800000-6 1 № 29 din 
27.09.2022

127280,00

2 Различные продукты lot nr. 4 15800000-6 1 № 29 din 
27.09.2022

72008,80

Denumire SA Fabrica de unt din Floresti
IDNO 1003607011922
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Date de contact 

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

079941799

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiecta-
re sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Молочные продукты lot nr. 3 15800000-6 1 № 28 din 
27.09.2022

88319,48

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

2. Alte informații:

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

Nu □         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 28.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîjdieni
Localitate s.Hîjdieni, raionul Glodeni
IDNO 1007601002658
Adresa s.Hîjdieni, raionul Glodeni
Număr de telefon/fax 060150308
E-mail hijdieni@inbox.ru
Pagina web oficială -
Persoana de contact Radion Palii, Primar s.Hijdieni
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

APL niv.I

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie Deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Sistem de aprovizionare cu apă a sectorului de lîngă moa-
ră în s.Hîjdieni, raionul Glodeni

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1660919527080
Data publicării: 19.08.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062018/

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
Nr. oferte primite Total:1

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.1/ocds-b3wdp1-MD-166091952780 din 12 septembrie 2022   s-a decis atribuirea contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:hijdieni@inbox.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660919527080
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Denumire SC “Foremcons” SRL
IDNO 1005600001878
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308

022738318; 068771111

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 serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Sistem de aprovizionare cu apă a 
sectorului de lîngă moară în s.Hîj-
dieni, raionul Glodeni

45247130-0 1 proiect ocds-b3wdp1-
MD-1660919527080 

din 14.09.2022

8117859,08

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 34/22 din 26.09.2022            

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73, 022 72-80-47
E-mail serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Adelaida Nichiforova (022-25-41-60 adelaida.nichiforova@

mai.gov.md)

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența 
medicală primară, specializată de ambulator, spitali-
cească și servicii medicale de înaltă performanță pen-
tru angajații și personalul pensionat al Ministerului 
Afacerilor Interne

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasa-
geri, inclusiv lucrările de demontare a ascensoru-
lui existent și montarea instalației noi de ascensor 
(REPETAT)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  V

Servicii □       

Lucrări   □      
Obiectul de achiziție

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1662102006480
Data publicării: 02.09.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662102006480
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 32/22 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”BASLIFT” 
IDNO 1003600001737
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manple, 18/2; baslift@mail.
ru; +37322471773

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lot 1
Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și 
pasageri, inclusiv lucrările de demontare 
a ascensorului existent și montarea insta-
lației noi de ascensor

42400000-0 2/buc. 239/22 din 
26.09.2022 1 679 280,00

2. Lot 2
Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și 
pasageri, inclusiv lucrările de demontare 
a ascensorului existent și montarea insta-
lației noi de ascensor

42400000-0 1/buc. 239/22 din 
26.09.2022 670 720,00

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

4. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:baslift@mail.ru
mailto:baslift@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597529/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597529/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597529/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597529/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597530/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597530/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597530/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062704/lot/11597530/
mailto:contestatii@ansc.md
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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 achi-
ziții 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. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 16 din  23 septembrie 2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală şi socială a 
Consiliului municipal Chişinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare) -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

servicii     

Obiectul de achiziție Servicii în prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA 
și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2022

1. Serviciul de prevenire HIV, ITS, HV, TB pentru grupu-
rile vulnerabile (consumatori de droguri CD, bărbați 
care practică sex cu bărbați BSB, lucrătoare ale sexului 
LS) inclusiv tinerii (pachet suplimentar de servicii)

2. Serviciile de reabilitare a persoanelor din grupul cu 
risc sporit de infectare HIV

3. Servicii în dezvoltarea și implementarea campaniei 
informaționale în scopul sensibilizării populației gene-
rale, inclusiv tinerilor cu privire la HIV, ITS, TB, HV

mailto:achizitii@dgams.md
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659700588314

Data publicării: 05.08.2022
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659700588314?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat 1. Preţul cel mai scăzut.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică - DA

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 76/22 din 18 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire A.O. ”Iniţiativa Pozitivă”
IDNO 1011620006890
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Independenţei,6/2 (subsol)

Tel.: 022 00-99-74

e-mail: initiativapozitiva@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie  Asociație obștească

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod 
CPV

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Servicii în prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA 
și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2022

1. Serviciul de prevenire HIV, ITS, HV, TB pentru 
grupurile vulnerabile (consumatori de droguri CD, 
bărbați care practică sex cu bărbați BSB, lucrătoare 
ale sexului LS) inclusiv tinerii (pachet suplimentar de 
servicii)

2. Serviciile de reabilitare a persoanelor din grupul 
cu risc sporit de infectare HIV

3. Servicii în dezvoltarea și implementarea campaniei 
informaționale în scopul sensibilizării populației ge-
nerale, inclusiv tinerilor cu privire la HIV, ITS, TB, HV

79
34

22
00

-5

3 servicii 89/22 

din 
25.08.2022

416 000,00

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659700588314
mailto:initiativapozitiva@gmail.com
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2. Alte informații:

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

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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. 1/ MD-1660809801520 din_29.09.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Făleștii Noi
Localitate  Com.Făleștii Noi
IDNO 1007601002599
Adresa r-ul Fălești, Com.Făleștii Noi
Număr de telefon/fax 069041834/ 025960485
E-mail pr_falestii_noi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Bejenari Vladimir
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă 

a  satului Făleştii Noi, r-ul Făleşti
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660809801520

Data publicării: 18.08.2022
Link:  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660809801520
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1 din 09 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire “S.C. Gama-Vilo Service SRL”,
IDNO 1004600067248 

Date de contact 

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

+373 780 55 000, 

office@pumps.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 ”Forarea sondei arteziene pentru 
aprovizionarea cu apă a  satului Făleştii 
Noi, r-ul Făleşti”

45200000-9 1 buc Nr 61 DIN 
15.09.2022

Numărul de înre-
gistrare

2022-0000001591 
din 22.09.2022

985732.37

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 64/A/22 din 21.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Andrei Oală, tel.068011113

andrei.oala@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

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

În temeiul art, 56 alin.(1) lit. b) al Legii nr.131 privind achi-
zițiile publice, a fost utilizată Procedură de negociere 
fără publicarea anunțului de participare din următoa-
rele motive: pînă la luarea deciziei de atribuirea la licitatia 
publica nr ocds-b3wdp1-MD-1659504903505 pînă la 
definitivarea raportului de expertiză a mostrelor prezentate 
la licitație, în legătura cu epuizarea totala a stocurilor de 
declarații vamale  întru  continuitatea proceselor asumate 
– asigurarea neîntreruptă cu declarații vamale a agenților 
economici .

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de declarație 
vamală în detaliu pentru lunile septembrie-octombrie 
anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 

Link:  202221853

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659504903505
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 64/D/22 din 21.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. „NOVA Imprim”
IDNO 1004600030833
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str Florilor, 1

tel: 022-494-000; fax: 022-433-014
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ☑       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu ☑      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de tipărire a formularelor 
tipizate de declarații vamale în 

detaliu
79800000-0 115 000 set

Contract 
nr.106/NFP/22 
din 21.09.2022

239040,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  12    din 27.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci
Localitate Com.Bubuieci
IDNO 1007601010459
Adresa Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon/fax 022-41-48-32/022-41-48-69
E-mail primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet www.primariabubuieci.com
Persoana de contact Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@

gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Primăria com.Bubuieci

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Trotuar s.Bîc (Platforma A și B)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660288299168

Data publicării: 12.08.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660288299168

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21061496 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660288299168
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Denumire „MEDALMIR” SRL
IDNO 1014600019994
Date de contact 

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

MD-2026, mun.Chișinău, str.Movileni, 30, ap./
of.1, tel.: 062114444, e-mail: medalmirsrl@
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. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr.1 Trotuar s.Bîc (Platforma A și B) 45233161-5 1 buc Nr.125 din 
27.09.2022 

1 777 172,40

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 36  din 27.09.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022205265
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

 
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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ¢     Servicii □        Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactivi și consumabile de laborator pentru activitatea ști-
ințifică

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657196004322
Data publicării: 07.07.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059626/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 12

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 12
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 12
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
49 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire M-Inter-Farma SA
IDNO 1003602000055263

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Grenoble 23

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

79. Manusi p/u examinare nesterile latex 
de mărime M

33600000-6 9700 buc nr. 86/19.09.2022 7082,10

80. Manusi p/u examinare nesterile latex 
de mărime L

33600000-6 7400 buc nr. 86/19.09.2022 5407,56

Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Str. Albișoara 64/2

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Kit Live/Dead cell assay 33600000-6 1 set nr. 80/19.09.2022 10218,00
24. Procalcitonina 33600000-6 4 buc nr. 80/19.09.2022 4800,00
25. Mediul Agar agar 33600000-6 1 kg nr. 80/19.09.2022 1872,00
28. IL - 1 33600000-6 1 buc nr. 80/19.09.2022 7629,60
29. IL - 6 33600000-6 1 buc nr. 80/19.09.2022 7629,60
30. TNF- α 33600000-6 1 buc nr. 80/19.09.2022 5826,00
31. PCR de inaltă sensivitate 33600000-6 1 buc nr. 80/19.09.2022 7629,60
41. Anticorp monoclonal de șoarece sau  

iepure anti-colagen tip IV. 
33600000-6 1 buc nr. 80/19.09.2022 9096,00

43. Lame de microscop 33600000-6 6 buc nr. 80/19.09.2022 2952,00

Denumire Mic-Tan SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Independenței 44, of. 34

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

38. Diphenylboryloxyethyamine (sino-
nim 2 Aminoethyldifenilborate

33600000-6 1 buc nr. 85/19.09.2022 2192,24

68. Soluție Perhidrol 35 % 33600000-6 1 buc nr. 85/19.09.2022 180,00

Denumire Biosistem MLD SRL
IDNO 1010600028048

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Albișoara 16/1, of. 7

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

50. Clip applier cu clame incluse 33600000-6 1 set nr. 83/19.09.2022 6389,93

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Valea Crucii 2, of. 85

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

7. Brilliant Crocein MOO 33600000-6 1 buc nr. 81/19.09.2022 2818,80

9. Kit Hematoxilină Ferică Weigert 33600000-6 1 buc nr. 81/19.09.2022 8940,00

23. 2-Hydroxyethyl stearate, 100g 33600000-6 1 buc nr. 81/19.09.2022 888,00

27. Oleum 20% 33600000-6 400 gr nr. 81/19.09.2022 10077,31

48. Coloană cromatografică tip clasic um-
plută cu sorbent C4 şi set de precoloane 
cu acelaşi sorbent.

33600000-6
1 buc

nr. 81/19.09.2022 19200,00

71. Alcool  99,9% 33600000-6 10 l nr. 81/19.09.2022 1494,00

Denumire Imunotehnomed SRL
IDNO 1002600012565

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Gh. Asachi 42

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       
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Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

11. Multitest CD3 /CD16 + CD56/CD45/ 
CD19 

33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 16805,76

12. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 17418,96
13. BDTMFACS Clean Solution 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 1407,12
14. BD Detergent solution concentrate 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 1531,80
15. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 1649,04
16. BDFACS Lysing Solution 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 5524,56
17. BDTM Sheath Additive 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 2247,36
18. CST Beads 33600000-6 1 buc nr. 79/19.09.2022 6667,92
19. Diluent for Mythic 33600000-6 2  buc nr. 79/19.09.2022 2784,67
20. Enzymatic Cleaning Solution 33600000-6 3 buc nr. 79/19.09.2022 2514,24
21. Lytic Reagent 5 Diff 33600000-6 3 buc nr. 79/19.09.2022 5937,30
22. Control L.N.H 33600000-6 9 buc nr. 79/19.09.2022 5149,44

Denumire Biotehlab SRL

IDNO 1004600067330

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) bd. Decebal 17/Z, of. 7

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

2. Proteinaza K 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 5280,00
3. (Dimethylamino) benzaldehyde 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 891,00
4. Perchloric acid 70% 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 740,40
5. Alcian Blue 8GX 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 4422,00
8. Hidroxid de amoniu 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 552,00
26. Nitrofural (furacilină) 33600000-6 400 gr nr. 82/19.09.2022 7800,00
36. RPMI-1640 Mediu RSL011G-500 ml 
LoSera (HIMEDIA) cu l-alanyl-l-glutamine 
și bicarbonat de sodiu

33600000-6
4 buc

nr. 82/19.09.2022 2760,00

37. Dimetil sulfoxid (DMSO) 33600000-6 nr. 82/19.09.2022 3510,00
47. Container pentru congelare cu 1°C 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 3894,00
49. Coloană pentru HPLC faza Amino 
(NH2), 250 mm × 4.6 mm cu marimea 
particulelor 5 μm, pore size 100 Å, 

33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 8910,00

74. Lampa UV-Vis SPD-20A 33600000-6 1 buc nr. 82/19.09.2022 17190,00
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Denumire Bio Analitica SRL

IDNO 1015600017171

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Str. Podul Înalt 20/2, of. 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

10. Leiocarposide (reference standard): 33600000-6 1 buc nr. 84/19.09.2022 17760,00

69. Set de căciulițe cu electrozi EEG preasamblate. Con-
fecționate din material textil extensibil.

33600000-6 1 set nr. 84/19.09.2022 38880,00

Denumire Medist Grup SRL
IDNO 1018600004516

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Str. M. G. B.-Bodoni 25, of.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, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

39. Anticorp monoclonal de șoarece sau  
iepure anti –CD105

33600000-6 1 buc nr. 78/19.09.2022 14681,49

40. Anticorp monoclonal de șoarece sau  
iepure anti-laminina β2. 

33600000-6 1 buc nr. 78/19.09.2022 14681,49

42. Hidrogen Peroxide Blocking 33600000-6 1 buc nr. 78/19.09.2022 1470,28

44. Bond Wash 10x Concentrate 33600000-6 1 buc nr. 78/19.09.2022 2045,61

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

2. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr.   7/2022 C.O.P.___din   23.09.2022        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ciorescu
Localitate Comuna Ciorescu, mun. Chişinău
IDNO 1007601010437
Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon/fax 0-22-45-68-72 / 0-22-45-63-44
E-mail contabilitatea.ciorescu@gmail.com 
Pagina web oficială www.ciorescu.md
Persoana de contact Bostan Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate Publică Locală de Nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Cod CPV 71200000-0 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii 
de atribuire 

(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Servicii de proiectare a obiectului ”Lucrări de restaurare a 
clădirii Școlii de Arte din str. Alexandru cel Bun, nr. 19 din co-
muna Ciorescu, Mun. Chișinău”

Procedura de atribuire 

(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660727708487

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660727708487  

Data publicării: 07.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a auto-
rității contractante

□ Da  □ Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / p l a n s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1660727708487

Anunț de intenție publicat în BAP 

(după caz)

Data: 

Link-ul: 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  ☑Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare ☑Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse ex-
terne; □Alte surse: Buget local [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 500 000,00 

http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _ 7/2022 C.O.P. ___ din _ 23.09.2022 __ s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertanților:

Denumire AC “Arh-Evolutio” S.R.L.

IDNO 1011600036868

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

or. Chisinau, str. Miron Costin, nr. 17/2 of. 503/
Telefon: 079479478;  
e-mail: girla.viorel@yahoo.com   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 

bunurilor/serviciilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de proiectare a obiectului 
”Lucrări de restaurare a clădirii Școlii 
de Arte din str. Alexandru cel Bun, 
nr. 19 din comuna Ciorescu, Mun. 
Chișinău”

71200000-0 kg 94 din 
23.09.2022 429000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:girla.viorel@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7447 din 28.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ V
Servicii □ 

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea Calculatoare de birou monobloc (All in 
one).

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1660903419692-
EV-1660903825425
Data publicării: 19/08/2022 13:10
https://e-licitatie.md/achizitii/39003/calculator-pen-
tru-birou-monobloc-all-in-one

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 
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Nr. oferte primite

Total: 2 (doi)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2 (doi)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2 (doi)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru 45 din 13.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ,, BTS PRO”
IDNO 1002600039005

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. I Creanga 6V,

Telefon: (022) 870 244

e-mail: bg@bts.md

                 office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea, bu-
nurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

1

Calculatoare 
pentru birou 

monobloc (All 
in one)

30213300-8 20

Nr.1577.09/2022

din

22.09.2022

271 890,00 326 268,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 271 890,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 326 268,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 16 septembrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s. Valea Perjei
Localitate r-ul Taraclia s. Valea Perjei
IDNO 1007601008269
Adresa Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax 0291 47 2 36/ 0291 47 2 38
E-mail primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Nereuța I.E.
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale de construcție

Anunțul de participare Nr.: 21059009/ ocds-b3wdp1-MD-1656072296128

Data publicării: 21.06.2022

L i n k : m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1656072296128

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.6 din 14  iulie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Izvorul din Piatra” 
IDNO 1015609001285

Date de contact 

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

Mun. Chilinău str. Grădina Botanică 14/3bir.307 
tel:069872324

d.cebotari@lapmol.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1  Lot nr. 1 Materiale de construc-
ții (pietriş) cu livrare
contract cu TVA

Nr.33 din 
21.07.2022

709090,00

1.1 Piatra Sparta din calcar fr. 5-10mm
(cu livrare)

14212000-0 160 tone Nr.33 din 
21.07.2022

62720,00

1.2 Piatra Sparta din calcar fr. 10-20 mm
(cu livrare)

14212000-0 190 tone Nr.33 din 
21.07.2022

103930,00

1.3 Piatra Sparta din calcar fr. 20-40 mm
(cu livrare)

14212000-0 620 tone Nr.33 din 
21.07.2022

339140,00

1.4 Piatra Sparta din calcar fr. 40-70 mm
(cu livrare)

14212000-0 300 tone Nr.33 din 
21.07.2022

164100,00

1.5 Nisip din savură de la concasarea 
calcarului
(cu livrare)

14212000-0 100 tone Nr.33 din 
21.07.2022

39200,00

Lot nr.2 Materiale de construc-
ții (pietriş) cu livrare 
Contract fără TVA

Nr.33 din 
21.07.2022

136750,00

2.1 Piatra Sparta din calcar fr. 40-70 mm
(cu livrare)

14212000-0 300 tone Nr.33 din 
21.07.2022

136750,00

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

tel:069872324


115

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă X 
Obiectul achiziției Renovarea sediului din bd. Dacia nr. 37/1, destinat Centru-

lui Municipal de Tineret, sectorul Botanica, mun. Chișinău
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 4 107 830,00 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1659017065532
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060821/lot/11592129/

Data publicării anunțului de participare 28.07.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu X

Da □

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. 25 din 25.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Atractiv Invest”

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45400000-1
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659017065532
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060821/lot/11592129/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060821/lot/11592129/
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 91
Data: 05.09.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 576 856,54
Inclusiv TVA: 4 292 227,85

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice de lucrări. art. 76, 

alin. (7), pct. 1)
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Creșterea valorii contractului se datorează ajustării soluțiilor de 
proiect.

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu este cazul

Alte informații relevante Nu sunt
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Din lucrările contractate fac parte lucrări de reparație capitală a rețelelor inginerești interioare (apeduct, canalizare, 
încălzire, ventilare, electricitate, și altele), precum și lucrări de finisare a pardoselilor, pereților și tavanelor, schimbarea 
tâmplăriei exterioare și interioare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- În urma incendiului ce a avut loc în anexa demisolului, cauzată de persoanele fără adăpost ce locuiau 
abuziv în acel spațiu, au fost afectate elementele constructive ale acestuia, în special carcasa din lemn și 
învelitoarea acoperișului. În acest sens, urmează ca elementele deteriorate să fie demontate și evacuate;

- Ce ține de finisarea tavanelor, s-au constatat soluții diferite în caietul de sarcini și în proiectul teh-
nic. Astfel, în caietul de sarcini sunt prevăzute tavane suspendate din rigips pentru parter și pentru de-
misol, în timp ce în proiect pentru parter sunt prevăzute tavane suspendate de tip „Armstrong” iar pen-
tru demisol tavane cu amestec uscat și vopsitorii direct pe panourile de planșeu. Pentru a uniformiza 
soluțiile tehnologice, și ținând cont de destinația edificiului, se vor adopta tavane pentru ambele nivele 
din panouri de tip „Armstrong”;

- Din cauza că încăperile demisolului nu dispun de ferestre, nu poate fi asigurată ventilarea optimă 
a spațiilor pentru reducerea umidității de la lucrările de tencuire a pereților. Astfel continuarea proce-
selor tehnologice aferent lucrărilor de finisare a pereților poate dura foarte mult timp. În acest context, 
pentru a accelera lucrările contractate, se modifică soluția de reparație a pereților pentru demisol, 
astfel, soluția de aplicare a tencuielilor umede se substituie cu soluția de aplicare pe suprafața 
pereților a plăcilor din ghips-carton în două straturi pe carcas metalic zincat;

III. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. 1/109 din data: 05.09.2022 privind modificarea prevederilor pct. 3.1. din contract.

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Atractiv Invest” 
SRL

1/109 05.10.2022 305 828,24 366 933,89
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 Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10 din 03.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu di-
zabilități (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cerere a ofertelor de prețuri
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1642673868176
Data deschiderii ofertelor 02.02.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1642673868176
Data publicării în BAP 21.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse pentru igienă și curățenie
Cod CPV 33700000-7
Contractul se referă la un proiect şi/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: [indicați]

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642673868176
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642673868176
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Data deciziei de atribuire a contractului 04.02.2022

Operatorului economic cîştigător SRL Deniadi

Date de contact ale  operatorului economic 079577288/ 022639971

Nr. contract de achiziție 13
Data contract de achiziție 11  februarie 2022
Valoarea contractului de achiziție 233096,40
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:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 16515,60 lei MD
Informații privind creşterea prețului în urma modifi-
cării

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

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante -

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

1. SRL  „Deniadi” a cîștigat un contract în valoare de:

- 233096,40 lei MD:

Astfel se micșorează prezentul contract la următoarele poziții:

- Săpun de rufe solid 1100 buc  x 5,58 lei/buc= 6138,00 lei

- Săpun de toaletă solid 1840 buc x 5,64 lei/buc= 10377,60 lei

Total 16515,60 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu scrisoarea transmisă de către  SRL “Deniadi” prin care solicită micșorarea contractului motivînd difi-
cultățile întîmpinate la livrarea bunului sus-menționat din cauza majorării prețului de achiziționare, grupul de lucru 
pentru achiziții publice a decis de a micșora cu 16515,60 lei contractul sus menționat. 
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu scrisoarea transmisă de către  SRL “Deniadi” prin care solicită micșorarea contractului motivînd 
dificultățile întîmpinate la livrarea bunului sus-menționat din cauza majorării prețului de achiziționare, grupul de 
lucru pentru achiziții publice a decis de a micșora cu 16515,60 lei contractul sus menționat.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică:

	Nr. 13 din 11.02.2022  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 16  din 03.10.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Deniadi”  cu:

- 16515,60 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 16515,60 lei MD, constituind   216580,80 lei MD.

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

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

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

de achiziții publice

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vărstnice și per-
soane cu dizbilități 

Localitate com. Cocieri, r. Dubăsari
IDNO 1007601011401
Adresa str.Tarmului,2”B”
Număr de telefon 024852580, 024842019
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet cp.cocieri1@anas.md
Persoana de contact  Mițcul Tamara/ Agatiev Tamara

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produsele alimentare pentru I jumătate a anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 536 210,00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21056216
Link:ocds-b3wdp1-MD-1652179655633

Data publicării anunțului de participare 10.05.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ☑     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu ☑    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr.29 din 08.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Villa Prodotti
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 45 

Data: 14.06.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:172 862,50 lei
Inclusiv TVA: 207 435,00 lei

Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ☑     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu ☑    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr.29 din 08.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 46 

Data: 14.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:11 025,00 lei

Inclusiv TVA: 13 230,00 lei
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ☑     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu ☑    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr.29 din 08.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL Discont-T
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 47 

Data: 14.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 213 702,00 lei

Inclusiv TVA: 242 437,80 lei
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

II. 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]



123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Temeiul juridic
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Contractul nr. 45 din 14.06.2022 cu suma inițială inclusiv TVA de 207 435,00 lei și după modificare suma contractului 
va constitui de 146 023,56 lei.

Contractul nr. 46 din 14.06.2022 cu suma inițială inclusive TVA de 13 230,00 lei și după modificare suma contractului 
va constitui de 11 113,20 lei 

Contractul nr. 47 din 14.06.2022 cu suma inițială inclusive TVA de 242 437,80 lei și după modificare suma contractului 
va constitui de 225 551,24 lei.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Contractul nr. 45 din 14.06.2022 care a fost încheeat cu operatorul economic SRL Villa Prodotti, Centrul nu dădea 
comandă la produsele alimentare mai scupe, deoarece nu se încadra în norma cheltuielilor în bani pe zi pentru asigu-
rarea beneficiarilor cu produsele alimentare.

În urma celor expuse, a fost luată decizia de a micșora următoarele produse alimentare: Carne de bovină fără os – 
127,84 kg; Pelimeni de porc – 150kg; Aripioare -100kg; Salam semiafumat – 30kg; Șuncă asorti – 30kg; Mușchi de porc 
– 30kg; Mici -65kg; Cîrnăciori -64,5kg.

2. În legătură cu sfîrșirea executării contractului nr. 46 din 14.06.2022 care a fost încheeat cu operatorul economic SRL 
Nobil Prest, Centrul nu reușește să întrebuințeze poziția de ouă întotalmente.

Astfel, a fost luată decizia de a micșora poziția Ouă -720buc.

3. Contractul nr. 47 din 14.06.2022 care a fost încheeat cu operatorul economic SRL Discont-T, unile produse au fost 
livrate cu un preț mai scăzut, iar produsele lactate din cauza sfărșirii termenului de executare nu reușește să servească 
integral.

Reeșind din cele expuse, sa luat hotărîrea de a micșora următoarele produse alimentare: Făină de grîu doar suma de 
295,80 lei; Tăiței de casă cu ou doar suma de 107,50 lei; Lapte pasteurizat – 66L; Chefir – 246L; Lapte covăsit – 41,50L; 
Brînză de vacă 9% - 64,50kg; Smîntînă 15% - 40,60kg; Brînză moale (caș) – 1kg; Ciocolate – 2bucăți; Cruasan – 2 bucăți; 
Pește de mare congelat scumbria (macrou cu cap) – 483,72 lei; Hereng slab sărat – 25kg; Magiun din mere – 16 bucăți; 
Unt de vaci crestianscaia 72%- 456,00lei; Unt de vaci – 70,80 lei.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr.45  din 14.06.2022, nr.46 din 14.06.2022, 
nr. 47 din 14.06.2022 au fost încheiate acorduri adiţionale  nr.78 din 29.09.2022; nr.       79 din 29.09.2022 și nr. 81 din 
30.09.2022 privind micșorarea.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Villa Prodo-
tti

Nr. 79 29.09.2022 51176,20 61411,44

SRL Nobil Prest Nr. 78 29.09.2022 1764,00 2116,80
SRL Discont-T Nr. 81 30.09.2022 15371,76 16886,56



124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 06 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 528
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bătrînu Oxana, telefon: 022822528

e-mail: oxana.batrinu@bnm.md 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii de menținere a soluției pentru eficientiza-

rea procesului de licențiere, autorizare şi notificare 
bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM

Cod CPV 72267000-4
Valoarea estimată a achiziției 453 333,33
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635768086431
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635768086431?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nr: n/a

Linkul: n/a

 
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 şi/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 propriu

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:oxana.batrinu@bnm.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635768086431?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635768086431?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.12.2021

Denumirea operatorului economic SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  ”DYNAMIXRM”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 25/184/2021-COP

Data: 21.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 449 021,12

Inclusiv TVA: 538 825,34
Termen de valabilitate 31.03.2023
Termen de execuție 09.02.2023

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele: □
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, 

art.76 alin.(7) pct.4);

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) n/a
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

n/a

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde cerințelor 
impuse de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice la art. 
76 alin.(7) punct 4):

„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi 
modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție 
publică, în următoarele situații:

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt 
substanţiale”.

 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

La compartimentul RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR denumirea băncii ”Banca Românească 
S.A., sucursala DRISTOR” se substituie cu denumirea ”Banca Transilvania S.A.”, adresa băncii ”România, 020339, Bucu-
rești, Sectorul 2, str. George Constantinescu, 3” se substituie cu ” România, 400117, Cluj-Napoca, Cluj, str. Calea Doro-
banților nr. 30-36”, codul bancar ”BRMAROBU” se substituie cu ”BTRLRO22”, cod IBAN ”RO11BRMA0999100089003898” 
se substituie cu ”RO07BTRLEURCRT0658642502”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Au fost efectuate modificări la datele bancare de către  SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  ”DYNAMIXRM”.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 alin.(7) pct.4) din 
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Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea contractului 
nr.25/184/2021-COP din 21 decembrie 2021 de achiziționare prin procedura de cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-
b3wdp1-MD-1635768086431 din 24 noiembrie 2021, a serviciilor de menținere a soluției pentru eficientizarea pro-
cesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, încheiat între Banca Nați-
onală a Moldovei și operatorul economic SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  ”DYNAMIXRM”.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA

SOCIETATEA CU RĂS-
PUNDERE LIMITATĂ  

”DYNAMIXRM”
Cu capital străin 1 05.10.2022 - -

 
el.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.mdAgenția 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; t
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ANUNŢ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Vădeni
Localitate Satul Vădeni, raionul Soroca
IDNO 1007601001112
Adresa Comuna Vădeni, raionul Soroca, Republica Moldova, 

MD-3047
Număr de telefon 023049325
Număr de fax 023049325
E-mail oficial primvadeni.sor@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dobrovolschi Veaceslav, 023049325

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 145600
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 20037922
Link: ocds-b3wdp1-MD-1641988778457

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat √     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic S.A. Fabrica de unt din Florești
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5

Data: 27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 53460.50

Inclusiv TVA: 58300.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  √

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 (5), (7) 2);art.7 din contract „Forţa majoră”; art. 904 (1) din 

Codul civil
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 şi după modificare:

Suma totală a contractului până la modificare – 58300.00 lei, după modificare 42674.32 lei. Micșorarea sumei totale a 
contractului a constituit 15625.68 lei. 

Specificaţia de preţuri până la modificare:

“Anexa 1

la contractul nr. 5

din 27.01.2022

Specificatie de preţ
Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2022

Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea 
de măsură

Canti- 
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 
(cu 
TVA)

Suma 
fără TVA

Suma cu 
TVA

Termenul 
de livrare

Clas-
ificaţie 
bugetară 
(IBAN)

Discount %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bunuri – Lotul V produse lactate

15511100-4
Lapte pasterizat de 
vaci de 2.5%,pachet 
la 1l

l 1700

11,11 12,00 18887,00 20400,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15551000-5 Chefir 2.5% pachet de 
0.5 kg pachete 530

7,41 8,00 3927,30 4240,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110
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15540000-5
Brânză de vaci de 
5%,ambalată pachet 
de 0.5 kg

pachete 400

28,70 31,00 11480,00 12400,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15512000-0 Smântână ,ambalată 
,pachet de 0.5 kg,10% pachete 80

13,43 14,50 1074,40 1160,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15530000-2

Unt țărănesc 
din smântână 
dulce,nesărat,72,5%, 
pachet de 200gr.

pachete 500

26,85 29,00 13425,00 14500,00 27.01.2022-
31.12.202227.01.2022-
31.12.2022, de 2 ori pe 
săptămână

333110

15544000-3 Brânză tare,cașcaval 
,,Rossiischii,, 50% kg 40

116,67 140,00 4666,80 5600,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

TOTAL x x x x 53460,50 58300,00 x x

”

Specificaţia după modificare:

“Anexa 1

la contractul nr. 5

din 27.01.2022

Specificatie de preţ
Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2022

Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea 
de mă-
sură

Canti- 
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 
(cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termenul 
de livrare

Clasificaţie 
bugetară 
(IBAN)

Dis-
count 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bunuri – Lotul V produse lactate

15511100-4 Lapte pasterizat de vaci 
de 2.5%,pachet la 1l l 1280

11,11 12,00 14220,80 15360,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15551000-5 Chefir 2.5% pachet de 
0.5 kg pachete 311

7,41 8,00 2304,51 2488,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15540000-5
Brânză de vaci de 
5%,ambalată pachet de 
0.5 kg

pachete 331

28,70 31,00 9499,70 10261,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15512000-0 Smântână ,ambalată 
,pachet de 0.5 kg,10% pachete 52

13,43 14,50 698,36 754,00 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

15530000-2

Unt țărănesc 
din smântână 
dulce,nesărat,72,5%, 
pachet de 200gr.

pachete 380

26,85 29,00 10203,00 11020,00 27.01.2022-
31.12.202227.01.2022- 
31.12.2022, de 2 ori pe 
săptămână

333110

15544000-3 Brânză tare,cașcaval 
,,Rossiischii,, 50% kg 19,938

116,67 140,00 2326,17 2791,32 27.01.2022-
31.12.2022, 
de 2 ori pe 
săptămână

333110

TOTAL x x x x 39252,54 42674,32 x x
”
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Scrisoarea din 14.09.2022 a S.A. Fabrica de unt din Florești prin care refuză de a livra în continuare marfa pe motivul 
forţei-majore și conform p. 7 din contract, a majorării preţurilor la carburanţi, gaze naturale, a preţurilor de achiziţie la 
materia primă, creșterea preţurilor la ambalaje.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. 5 din 27.01.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului și expunerea specificaţiei în redacţie nouă.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A. Fabrica de unt din Flo-
rești

3 05.10.2022 - 14207.96 - 15625.68

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. MD-1652857815262 din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1006601000130
Adresa mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 75
Număr de telefon 022 255-232
Număr de fax
E-mail oficial mai@mai.gov.md  
Adresa de internet https://mai.gov.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lilia Țîmbalari 

tel: 022 255-232 

e-mail: lilia.timbalari@mai.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a cantinei MAI
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 600 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652857815262
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652857815262

Data publicării anunțului de participare 18.05.2022
Data (datele) şi 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 şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.06.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL „COMPANADO”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:78/AP

Data: 12.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 414 964,47 MDL

Inclusiv TVA: 497 957,37 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76, alin (7), subalin.(2) din Legea nr.131/2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se va actualiza prețul contractului
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a fost

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1652857815262, oferta prezentată de către SRL „COMPANADO” a fost desem-
nată câștigătoare.

Potrivit caietului de sarcini, antreprenorul general s-a angajat să execute lucrările de reparație a cantinei MAI. Lucră-
rile de reparație a cantinei constituie 497 957,37 lei, conform contractului.

Totodată în procesul executării lucrărilor de reparație a fost constatată necesitatea efectuării unor lucrări de construcție 
suplimentare. S-a constatat că, pe o porțiune de 38 m2 de pereți este necesar de desfăcut tencuiala existentă, de apli-
cat 5mm de amestec uscat pe bază de ipsos, plasă din fibră de sticlă și eurofin. Pe o suprafață de 10 m2, e necesară 
grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor, respectiv apăruse necesitatea de a schimba 9m2 de plinte orizon-
tale din teracotă.

Volumul lucrărilor de reparație suplimentare au fost constatate de către comisia MAI cu elaborarea ulterioară a devi-
zului de cheltuieli ce constituie 21 352,48 lei inclusiv TVA.

 În rezultatul executării lucrărilor suplimentare vor fi finalizate lucrările de grunduire și tencuială a suprafețelor 
interioare a pereților și tavanului și de desfacere a pardoselelor din gresie.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 După inițierea procedurii de achiziție, s-a constatat pe unul din pereți pete fungice, nu foarte vizibile, apărute în 
urma infiltrării apei și a condesului. După desfacerea tencuielii existente, s-a constatat stratul de ciment umed, care genera 
mucegai ce poate duce la grave probleme de sănătate. Întru omogienizarea procesului tehnologic inițiat, s-a decis reabili-
tarea suprafeței problematice. 

Astfel s-a efectuat desfacerea tencuielii și remedierii ei. 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.78/AP din 12.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind achiziționarea lucrărilor suplimentare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „COMPA-
NADO”

17 793,74 21 352,48

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/

Nr.9 din 03 octombrie  2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
 

IP Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni

Localitate MD-4124, MOLDOVA, Cimișlia, s.Lipoveni, s.Lipoveni
IDNO

 

1012620011066

Adresa MD-4124, MOLDOVA, Cimișlia, s.Lipoveni, s.Lipoveni
Număr de telefon

 

024171234

Număr de fax
 

024171234

E-mail oficial
 

valentinabirsa71@mail.ru

liceul.lipoveni@mail.ru
Adresa de internet lislipoveni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Barsa Grigore 024171234 liceul.lipoveni@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

]
Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I JUMĂTATE A ANULUI 2022

Cod CPV

                                                            15800000-6 - Diverse 
produse alimentare

Valoarea estimată a achiziției 665 000 
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare 14 dec 2021, 16:02

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
mailto:valentinabirsa71@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □    20036882 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 2    din 30 decembrie 2021 28

Denumirea operatorului economic ALIM TOTAL SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/ Nr:1

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 243632.30

Inclusiv TVA: 214195.40
Termen de valabilitate 30.11.2022
Termen de execuție 30.11.2022
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creşterea 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 şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I JUMĂTATE A ANULUI 2022

https://achizitii.md/ro/public/budget/20036882
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_din cauza războiului din Statul vecin, Republica Moldova duce lipsă la produsele de import și/sau autohtone. Dacă 
totuși produsul există pe piață internă, vânzătorii angro refuză vânzarea către agenții economici sau prețul acestora 
este majorat consierabil, din cauza crizei în domeniul produselor alimentare, care abia își ia amploare, atât la nivel 
global cât și regional. Situația economică instabilă ne obligă să ne confruntăm cu factori economici duri, fluctuații de 
creștere a prețurilor la toate produsele alimentare, inclusiv și autohtone, precum și majorarea costului a resurselor en-
ergetice și a carburanților. Mai mult ca atât, prin Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 2022 a fost declarată 
stare de urgență pe termen de 60 zile, în legătură cu războiul regional din Ucraina_
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HG 520 din 22.06.2010 cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 400

5.
06

5.
47

20
24

21
88

ceapă,Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, 
fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umed-
itate excesivă la suprafaţă,calitative, ,fiecare bucata nu mai 
mica de50 grame in saci de 25kg,CALITATIV HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 325

5.
90

6.
37

19
17

,5

20
70

,2
5
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covrigei cu mac,Calitate superioara, in cutii de 6 kg,  HG 520 
din 22.06.2010

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 45

20
.7

1

22
.3

7

93
1,

95

10
06

,6
5

crupă de arpacaş mărunțită HG 520 din 22,06,2010  ambalaj 
în pungi de polietilenă 1,0 kg

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 30

7.
32

8.
78

21
9,

60

26
3.

40

crupă de griş mărunțită HG 520 din 22,06,2010  ambalaj în 
pungi de polietilenă 1,0 kg

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 80

9.
32

11
.1

8

74
5,

60

89
4,

40

hrişcă  boabe întregi, calitatea I HG 520 din 22,06,2010  
ambalaj în pungi de polietilenă 1,0 kg

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 120

30
.0

0

36
.0

0

36
00

43
20

magiun din fructe,Sterilizat,calitate superioară, în borcane 
de sticlă de 0,72 kg,HG 520 din 22.06.2010

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 8,72

19
.4

7

23
.3

7

16
9,

78

20
3,

79

mandarine -clemantine -por tocale ,Proaspete,cal i-
tate superioară, in cutii din carton de 10 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 835

20
.3

9

24
.4

7

17
02

5,
65

20
43

2,
45

mere sort GOLDEN,Proaspete,calitate superioară,fiecare 
bucata nu mai mica de 100 grame  in cutii din carton de 20 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 515

7.
56

8.
17

38
93

,4
0

42
07

,5
5

morcov,Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără 
vătămări cauzate de insectele dăunătoare,fiecare bucata nu 
mai mica de 150 grame, Portocalie, uniformă, corespunzăto  
 speciei  şi gradului de maturitate al legumei 
in saci de 25 kg,HG 520 din 22.06.2010 cerificat de inofen-
sivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 345

5.
99

6.
47

20
66

,5
5

22
32

,1
5

Paste de tomate 25%,calitatea întîi,Sm 247:2004, steriliza-
tăHG 520 din 22.06.2010

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 100

26
.8

3

32
.2

0

2 
68

3

32
20

pătlăgele roşii ,Proaspete,calitate superioară, in cutii din 
carton de 10 kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de inofensiv-
itate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 225

24
.6

3

26
.6

0

55
41

,7
5

59
85

pătrungel, mărar ,Proaspete,calitate superioară, in cutii din 
carton de 1 kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de inofensiv-
itate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 26

62
.6

9

67
.7

0

16
29

,9
4

17
60

,2
0
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Porumb dulce conservat boabe sterilizat Calitae superioara   
in cutii conserve de 0.450kg,HG 520 din 22.06.2010

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 48

21
.8

2

26
.1

8

10
47

,3
6

12
56

,6
4

prune proaspete,Proaspete,calitate superioară,  in cutii din 
carton de 5 kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de inofensiv-
itate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 261

21
.6

4

23
.3

7

56
48

,0
4

60
99

,5
7

sare iodată de uz alimentar HG 520 din 22,06,2010  amba-
laj în pungi de polietilenă 1,0 kg

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 45

4.
17

5.
00

18
7,

65

22
5

sfeclă roşie,Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, 
fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare,calitative,fie-
care bucata nu mai mica de 150 grame, in saci de10 kgHG 
520 din 22.06.2010cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL kg 45

6.
57

7.
10

29
5,

65

31
9,

5

sruguri de masă,Proaspete,calitate superioară,  in cutii din 
carton de 5 kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de inofensiv-
itate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 439

19
.4

4

21
.0

0

85
34

,1
6

92
19

Suc din fructe reconstituit  limpezit în borc 3L in asorti-
ment,fara aditivi alimentary,nu mai mult 300kcalHG 520 din 
22.06.2010 cerificat de inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL l i -

tre 628

7.
33

8.
80

46
03

,2
4

55
26

,4

Ulei vegetal floarea soarelui,galbenăRafinat,dezodor-
izat,în sticle de 5 litre,Limpede, fara suspensii sau sedi-
mente,Transparent, fără sedimenteHG 520 din 22.06.2010

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

l i -
tre 405

31
.9

2

38
.3

0

12
92

7,
60

15
51

1,
5

varză verde,Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, 
pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi 
formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improp-
rii consumului, , fără urme vizibile de substanţe străine, fără 
vătămări produse de frig,Dens sau mai puţin dens, dar nu 
seci,0,6 kg, in saci de10 kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

S R L 
AL IM 
T O -
TAL

kg 888

9.
97

10
.7

7

88
53

,3
6

95
68

,8
6
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,6

8
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,2
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III. Rezultatele examinării:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Alim Total  SRL -105850,68 -120862.26

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. 03 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești
Localitate Or.Telenești
IDNO 1003606150040
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8
Număr de telefon 079113054
Număr de fax 025822448
E-mail oficial srtelenesti@ms.md
Adresa de internet srtelenesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vleju Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea reagenţilor și consumabile de laborator  

pentru anul 2022
Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 302 900,00 lei fara TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048935
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639871121266

Data publicării anunțului de participare 19.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

31.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639871121266
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Denumirea operatorului economic GBG-MLD  SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01

Data: 11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 185 830,00

Inclusiv TVA: 222 996,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 privind achizitii publice,art.76.alin.7,-

subpunctul 2,literele a,c
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

In urma licitatie de tip COP din 19.12.2021cu nr. 21048935,privind achiziționarea reagenţilor și consumabilor de labora-
tor pentru anul 2022,conform deciziei de atribuire nr.11 din 31.12.2021 a fost încheiat contractul nr.01 din 11.01.2022 
cu agentul economic GBG-MLD SRL

1.Suma totală a contractului 222 996,00lei MD se majorează cu 23040,00 lei MD

2.Pct.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

     3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

246036,00 (două sute patruzeci şi şase de mii treizeci şi şase lei 00bani) lei MD.

3.Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor şi/sau 

a serviciilor

Unitatea 
de masura

Cantitatea 
contractata

Majo-
rarea 

cu 

15%

Pret 
unitar 
(fara 
TVA)

Pret 
unitar (cu 

TVA)

Suma 
fara 
TVA

Suma cu  
TVA

  1 2 3 4 5 6 7 8

1
33600000-

6

EMRLD 22 DIL AV 
CD Unit 3 4500

1500 1800 4500 5400
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2
33600000-

6

EMRLD 22 LYSE 
BIT CD Unit 3 13125

3500 4200 10500 12600

3
33600000-

6

EMERALD 22 
EASY CLEANER Unit 3

5460

1400 1680 4200 5040

TOTAL 19200 23040

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul că sa achiziţionat la poziţiile date toată cantitate și suntem nevoiţi să facem majorarea cu 15% pentru 
aprovizionarea instituţie cu reagenţi pînă la finele anului 

 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09 din 07.10.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului:

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

GBG-MLD  SRL 01 07.10.2022 205030,00 246036,00

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. 07 din 10.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Leova
Localitate or.Leova
IDNO 1007601004135
Adresa or.Leova,str.Unirii nr.22 
Număr de telefon 026323129
Număr de fax 026322206
E-mail oficial leovaachizitii@mail.ru
Adresa de internet https://primarialeova.md/ 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Porotnicov Tamara

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru lunile iulie-septembrie a 

anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 581 912,79
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21056948

Link: ocds-b3wdp1-MD-1653295646520
Data publicării anunțului de participare 23.05.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □    
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/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

Nr. 04 din 21.06.2022

Denumirea operatorului economic 1. SA Fabrica de unt din Floresti 

2. AO IUGINTERTRANS

3. SRL Virticus

4. SRL SLAVENA LUX

5. SRL Nobil Prest

https://primarialeova.md/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653295646520
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 109 SA Fabrica de unt din Floresti

Nr. 110 AO IUGINTERTRANS

Nr. 111 SRL VIRTICUS

Nr. 112 SRL SLAVENA LUX 

Nr. 113 SRL Nobil Prest
Data: 28.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

Nr. 109 SA Fabrica de unt din Floresti- 162705,04

Nr. 110 AO IUGINTERTRANS- 22196,00

Nr. 111 SRL VIRTICUS- 115980,00

Nr. 112 SRL SLAVENA LUX- 57466.07

Nr. 113 SRL Nobil Prest- 222271.72
Inclusiv TVA:

Nr. 109 SA Fabrica de unt din Floresti- 176940,00

Nr. 110 AO IUGINTERTRANS- 23963,00

Nr. 111 SRL VIRTICUS- 139176,00

Nr. 112 SRL SLAVENA LUX- 68956.50

Nr. 113 SRL Nobil Prest- 247874.50
Termen de valabilitate 15.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Soldul contractului neutilizat
Creşterea 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 publi-
ce/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Operator economic Lotul Valoarea  contractu-
lui inițială (cu TVA)

Valorea  contractu-
lui p/u micșorare

SRL Slavena Lux

1) Diverese produse alimentare (crupe, faina, 
orez)

2) Peste

3) Lavaș

4) Paste făinoase

5) Sucuri si bauturi

1) 21913,70

2) 28219,20

3) 4900,00

4) 2682,60

5) 11241,00

18 616,97
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SRL Nobil Prest 

1) Fructe si legume

2) Produse de panificație (biscuit)

3) Conserve

4) Leguminoase

5) Diverse produse alimentare

1) 163768,00

2) 13179,00

3) 3048,10

4) 6670,80

5) 61208,60

50 968,41

SRL Virticus Grup
Produse de origine animala 139176,00 31 607,63

AO Iugintertrans
Pîine 23963,00 2673.64

SA Fabrica de 
unt din Floresti

Produse lactate 176940,00 32 148,09

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Termenul contractelor expiră pe data de 15.10.2022 cu sold disponibil neutilizat în valoarea totală de 136 014,74 
lei care sunt necesare pentru procurarea produselor alimentare pentru.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.07 din 10.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractelor:

Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 176 10.10.2022 15514.14 18 616,97

SRL Nobil Prest 177 10.10.2022 42473.67 50 968,41

SRL Virticus Grup 178 10.10.2022 26339.69 31 607,63

AO Iugintertrans 179 10.10.2022 2475.59 2673.64

SA Fabrica de unt din Floresti 180 10.10.2022 26790.08 32 148,09

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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ANUNŢ DE MODIFICARE

a contractului de achiziții publice 

Nr. 173/22AM din 10.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 222159
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei 

Servicii Publice, inclusiv și servicii de deservire și men-
tenanţă a sistemelor existente de semnalizare pază și a 
incendiilor pentru anul 2022.

Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635237680199?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

II.  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 şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 25/22 din 14.01.2022

Denumirea operatorului economic ÎS „Servicii Pază a MAI”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 104

Data: 28.01.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 356 750,00

Inclusiv TVA: 2 828 100,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2, în legătură cu 
transferarea oficiului SÎT CCA Bălţi, mun. Bălţi, str. 
Ivano Franco, nr. 44A la adresa mun. Bălţi, str. Ştefan 
cel Mare, nr. 131. 

2. Valoarea contractului nu se modifică.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice;

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activi-
tatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Da

1. Acord adiţional nr. 301 din 04.03.2022

2. Acord adiţional nr. 759 din 10.06.2022

3. Acord adiţional nr. 831 din 07.07.2022

4. Acord adiţional nr. 944 din 26.08.2022
Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

      La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază a MAI” privind achiziționarea 
serviciilor de pază tehnică  a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu apariţia necesităţii de transferare a oficiului SÎT CCA Bălţi, mun. 
Bălţi, str. Ivano Franco, nr. 44A la adresa mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, nr. 131, urmează modificarea Anexelor nr. 1 și 
nr. 2 la contractul nr. 104 din 28.01.2022.

 Astfel, urmează a fi efectuată următoarea modificare, de a exlude din Anexele nr. 1 și nr. 2   adresa mun. Bălţi, str. Ivano 
Franco, nr. 44A și de a include adresa nouă mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, nr. 131. Totodată, modificarea respectivă nu 
impune cheltuieli suplimentare.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de necesitatea de transferare a oficiului SÎT CCA Bălţi, 
mun. Bălţi, str. Ivano Franco, nr. 44A la adresa mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, nr. 131.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional 
privind modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și 
edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare 
pază şi a incendiilor pentru anul 2022:
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Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adiţional

Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA, 
lei

ÎS „Servicii Pază a MAI” Nr. 1081 10.10.2022 - -

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Model - tip

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 17 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Novosiolovca
Localitate s. Novosiolovca r-l Taraclia
IDNO 1007601007550
Adresa s. Novosiolovca r-l Taraclia str. Lenina, 25
Număr de telefon 029434302
Număr de fax 029434302
E-mail oficial primarianovosiolovca@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Iacobceac Ecaterina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ☑  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției Produse alimentare
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048314

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1638988483232 
Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu ☑    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

23.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Slavena
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2
Data:03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:79527
Inclusiv TVA:95243.9

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

II. 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 [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creşterea 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)

По договору № 2 от 03.01.2022 года SRL «Slavena-LUX» внести следующие изменения:

Код  CPV

Наименование  товара/  услуг  Ед. 
изм.

 Коли

Чест

во 

Цена за 
единицу

Цена за 
единицу

Сумма 

без НДС

Сумма с НДС

( без 
НДС)

( с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8

Lotul 2 Различные продукты питания
15610000-7 Крупа гречневая кг -1,2 -29,18 -35 -35,02 -42
15610000-7 Крупа пшено кг -16 -10 -12 -160 -192
15610000-7 Крупа арнаутка кг -12 -10,3 -12,36 -123,6 -148,32

15610000-7
Рис круглый высший сорт кг -42 -14,16 -16,99 -594,72 -713,58

15610000-7 Кукурузная мука кг -9 -10,3 -12,36 -92,7 -111,24
15610000-7 Манная крупа кг -17,3 -10,3 -12,36 -178,2 -213,84
15610000-7 Овсянная крупа кг -10 -12,5 -15 -125 -150

15850000-1
Макароны в ассортименте кг -37 -18,51 -22,22 -684,86 -822,1

15000000-8

Сыр твердый не менее 45% 
жирность 

кг
-20,21 -105,68 -126,82 -2135,83 -2563

15800000-6 Куриное яйцо шт -1250 -2,12 -2,55 -2651,25 -3187,6
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15800000-6 Крупа кускус кг -8,8 -29,94 -35,93 -263,44 -316,2
15813000-0 бублики  5кг пакет кг -30 -23,14 -25 -694,12 -750

15813000-0

Печенье детское сахар не 
более 15 %  5кг пакет кг -27 -26,67 -32 -720,13 -864

  Total lotul:         -8458,87 -10073,88
Lotul 3 СПЕЦИИ

15863200-7
Чай черный (100 пак. по 2 
грамма) шт. -8 -40 -48 -320 -384

15898000-9
Дрожжи мокрые (75 грамм) шт. -17 -8,25 -9,9 -140,25 -168,3

158724000-
5

Соль йодированная кг -14 -5 -6 -70 -84

15831000-2 Сахар кг -40 -15,73 -16,99 -629,2 -679,6

03111000-2 Семена льяные 100гр. шт. -11 -6,67 -8 -73,39 -88

03111500-7
Семена кунжута 100гр. шт. -11 -8,8 -10,56 -96,8 -116,16

15332410-1
Сухофрукты  (слива, яблко)

шт. -20 -36,67 -44 -733,45 -880

  Total lotul:         -2063,09 -2400,06
Lotul 4 Консервация овощи и фрукты

15000000-8
Томатная паста  (0,7 л/б) шт. -6 -18,28 -21,93 -109,67 -131,6

15500000-3

Масло растительное 
нерафинированное 5л

л -30 -32,92 -39,5 -987,5 -1185

03142100-9 Мед   (0,7 л/б) шт. -1 64,85 77,72 64,85 77,72

15331400-1

Огурцы консервированные 
(0,7 л) шт. -17 -14,67 -17,6 -249,45 -299,2

  Total lotul:         -1281,77 -1538,08
Lotul 5   Замороженная рыба

15221000-3
Рыба мороженная без 
головы Хек  300-600 1/5 кг -82,6 -44,67 -53,6 -3690,03 -4427,36

  Total lotul:         -3690,03 -4427,36
Lotul 6 Мясные продукты

15112130-6

Грудинка куринная без 
кости охлажденная кг -118 -60 -72 -7080 -8496

15111100-0
Фарш свиной охлажденный кг -50 82,5 -99 -4125 -4950

03140000-4

Мясо говяжье 1-2 категории 
Охлажденное кг -85 -108,33 -130 -9208,05 -11050

03140000-4

Мясо свинное 
обезжиренное 
охлажденное

кг -60 -85 -102 -5100 -6120
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03140000-4 Мясо индюшье кг -79,04 -108,33 -130 -8562,38 -10275,2
  Total lotul:         -34075,43 -40891,2
  Total lotul:         -49569,2 -59330,58

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Уменьшение контрактов происходит в связи с тем, увеличились цены на продукты питания. 

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 17.10.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind уменьшение контракта.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL «Slavena-LUX» Nr. 1 17.10.2022 49569,2 59330,58
Conducătorul grupului de lucru:

Iacobceac Ecaterina                  ____________________

                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr. 5 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601010600
Adresa str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon 022-23-30-63
Număr de fax 022-23-30-63
E-mail oficial dgets.achizitii@gmail.com
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație categorie generală la Centrul Muni-

cipal de Tineret Chișinău din str. Varlam 90

Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimată a achiziției 1 950 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651221664562
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055818/

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție Lucrări 
Contractul de achiziție se referă la un proiect şi/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr. 3 din 29.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL”Edif-Constr”
Nr. şi data contractului de achiziție Nr. 5  

Data: 07.06.2022
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 1 158 065,99

Inclusiv TVA: 1 389 679,18

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execuție 3  luni

 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md


154

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

2. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Majorarea valorii contractului + 208 451,77 lei 
2. Modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2022 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) a Legii 131/2015

Creşterea prețului în urma modificării Valoarea totală a contractului după modificare este  1 598 130,95 lei.

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice -

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

    În procesul de executare a lucrărilor de reparație categorie generală la sediul Centrului Municipal de Tineret din 
mun. Chișinău str. Varlam 90 au fost depistate mai multe tipuri de lucrări care inițial nu au fost incluse în devizul de 
cheltuieli și a caietului de sarcini, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestora.

3. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul de achiziţie publică nr. 5 din 07 iunie 2022 privind achiziționarea „Lucrărilor de reparație categorie gene-
rală la Centrul Municipal de Tineret Chișinău din str. Varlam 90”, urmează să fie modificat, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică deoarece sînt îndeplinite în mod cumulativ punctele alin. 7 articolului 76 din Legea 
131/2015. Lucrările suplimentare au devenit strict necesare pentru executarea în întregime a obiectului de achiziție, 
cu toate că nu au putut fi prevăzute la inițierea caietului de sarcini, ele sunt foarte necesare de îndeplinit fără a afecta 
natura și complexitatea contractului initial. Valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate nu depășesc 15% din valoarea 
contractului de achiziție. Complexitatea lucrărilor ține nemijlocit de procesul de lucru a actualului antreprenor ce 
execută contractul de baza.

     În cadrul implimentării contractului și în rezultatul examinării cerințelor tehnice din caietul de sarcini și a stării 
tehnice a încăperilor supuse renovării ne-am confruntat cu alte condiții decît cele descrise în contract. După desface-
rea tapetelor s-a depistat că pereții existenți sunt fisurați, au abateri mari de la orizontală și verticală, pereții despărți-
tori existenți  sunt din carcasă lemnoasă cu umplutură din argilă, avînd finisajul din mortar var-nisip, care la dezlipire 
a tapetelor se desprinde de pereți. Întru îmbunătățirea durabilității pereților portanți și despărțitori, cît și a calității 
lucrărilor de finisare este necesar căptușirea pereților cu placi din gips-carton în majoritatea încăperilor, iar pereții  în 
unele încăperi necesită  tencuire cu amestecuri uscate grunduite cu betonocontat, finisaje cu Eurofin si lipirea tape-
telor din fibre de sticlă cu vopsirea ulterioară.         În rezultatul demontărilor s-a depistat pereți despărțitori existenți 
din placi tip “OSB”, care sunt înclinați și încovoiați, prin urmare necesită executarea acestora din plăci din gips-carton. 
La fel, în încăperea adiacentă tamburului intrării principale, un perete compus din supralumina căptușită cu plăci tip 
„OSB” necesită demontare și executare a acestuia din plăci din gips-carton. După desfacerea faianței în grupurile sa-
nitare pentru îndreptarea pereților este necesar tencuirea acestora. După demontarea blocurilor de uși s-a desprins 
tencuiala veche din var-nisip, prin urmare este necesar tencuirea în jurul tocurilor de ușă. Pentru îndreptarea și dura-
bilitatea glafurilor și muchiilor pereților este necesar montarea cornierilor perforate; etc.

   În contextul celor expuse și în conformitate cu lista cantităților de lucrări suplimentare, constatate pe santier de 
către antreprenor și reprezentanții beneficiarului, este necesar modificarea contractului prin majorare, deoarece nu 
este posibil finisarea lucrărilor contractate fără a executa și lucrările sus menționate .

4. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 5 din 08.09.2022     a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului şi modificarea termenului de valabili-
tate a contractului pînă la data 31.12.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

Inclusiv TVA

SRL”Edif-Constr” 7 08.09.2022 173 679,80 208 451,77

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11-AP din 06.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Durlești
Localitate Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO 1007601009679
Adresa Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon 022 58 44 78
Număr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet www.durlesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Saran Eleonora

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției bunuri
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 4 403 980.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046866

Link :mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637053771953

Data publicării anunțului de participare 16.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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 SRL,,Produse de Familie”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6-AP 

Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 298 515.00

Inclusiv TVA: 1 558 180.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezilierea contractului și micșorarea sumei

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizitiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante ----
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În conformitate cu scrisoarea nr.13-09/94 a Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova,privind recomandările 
asupra creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul 
din Ucraina, SRL ,,Produse de Familie” se află în imposibilitate de a lexecuta contractul de achiziție publică nr.6-AP din 
10.01.2022. 

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Republica Moldova are o dependență mare de materie importată din țările implicate in rozboi: Belarus, 
Ucraina și Rusia. Din cauza că o bună parte din teritoriul Ucrainei nu au demarat lucrările Agricole sezoniere, 
ca urmare a acțiunilor militare, roada anului 2022 est edeja compromise Mai mult ca atît toate căile de 
transport au fost perturbate. Multe containere care urmau să ajungă în Republica Moldova cu produse 
alimentare au fost redirecționate către alte porturi, cee ace a declanșat ca transportul să fie mai costisitor, 
avind impact puternic și asupra prețului final al produselor. Situația create nu are precedent și nu putea fi 
anticipate în careva măsură, formînd o situație de ,,forță majoră”, prin care părțile contractante au ajuns la 
concluzia de reziliere bilaterală a contractului de achiziție publică.  

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6-AP din 10.01.2022  
a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului cu operatorul economic SRL,,Produse de Familie”, din 
motivul creșterii prețurilor și imposibilitatea livrării produselor cu preț mai mic.

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,Produse de Fa-
milie”

19-AP 06.10.2022 567 761.00 709 701,25
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 104/22 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimo-
niu a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022

Cod CPV 18300000-2
Valoarea estimată a achiziției 3563625,00 lei

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655386939030?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.06.2022

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Anunț de intenție nr.2022-091133 

Anunț de participare nr. 2022-091944

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 şi/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 18.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Vargus-Grup”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 14/640
Data: 30.08.2022

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 1295000,00 lei
Inclusiv TVA: 1554000,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022

Termen de execuție
până la 05.10.2022 – 5000 c-t.;

până la 01.12.2022 – 4000 c-t.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 din 19.07.2022, pri-
vind achiziţionarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022”, la lotul „Lenjerie de corp”, conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 2 și 3 a 
contractului nr. 14/640 din 30.08.2022, operatorul economic SRL „Vargus-Grup” urma să li-
vreze „Lenjerie de corp”, în cantitate de 9000 c-t. până la data de 05.10.2022 – 5000 c-t. și 
până la 01.12.2022 – 4000 c-t. 

La data de 30.09.2022, conform facturii fiscale IV8643115, operatorul economic SRL „Var-
gus-Grup” a livrat „Lenjerie de corp” – 335 c-t. 
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 03.10.22 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operatorul 
economic SRL „Vargus-Grup”, cu anexarea materialelor justificative, prin care acesta solicită 
modificarea termenului de livrare a lotului „Lenjerie de corp”, în contextul situaţiei din regi-
unea Ucrainei și crizei mondiale legate de perturbarea aprovizionării cu materia primă, creș-
terea timpului de livrare și transportare a bunurilor, producătorul а extins termenul de pro-
ducere și livrare a materiei prime preconizate pentru confecționarea bunului contractat în 
urma survenirii circumstanțelor justificative, calamităţilor naturale (ploi torențiale, alunecări 
de teren) în zona furnizorului de pigmenți de culoare pentru obținerea nuanței solicitate. 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Vargus-Grup” solicită prelungirea ter-
menului de livrare până la 15.11.2022 a lotului „Lenjerie de corp”,  în cantitate de 4665 c-t.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea înteme-
iată, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează acti-
vitatea autorității contractante, se propune prelungirea termenului de livrare a „Lenjerie de 
corp”, în cantitate de 4665 c-t., până la data de 15.11.2022.

III. Rezultatele examinării:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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 În baza deciziei grupului de lucru nr. 167/22 din 05.10.2022 de modificare a contractului 
de achiziție nr.14/640  din 30.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea 
termenului de livrare.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Vargus-Grup” 14/716 05.10.2022 - -
 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 103/22 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimo-
niu a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022

Cod CPV 18300000-2
Valoarea estimată a achiziției 3563625,00 lei

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655386939030?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.06.2022

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Anunț de intenție nr.2022-091133 

Anunț de participare nr. 2022-091944

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 şi/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru 18.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 14/641
Data: 30.08.2022

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 1846575,00 lei
Inclusiv TVA: 2215890,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022

Termen de execuție
până la 05.10.2022 – 2500 c-t.;

până la 01.12.2022 – 2000 c-t.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 din 19.07.2022, pri-
vind achiziţionarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022”, la lotul „Lenjerie călduroasă”, conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 2 și 3 
a contractului nr. 14/641 din 30.08.2022, operatorul economic SRL „Zilant” urma să livreze 
„Lenjerie călduroasă”, în cantitate de 2500 c-t., până la data de 05.10.2022. Producător din 
Uzbekistan.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 04.10.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operato-
rul economic SRL „Zilant”, cu anexarea materialelor justificative, prin care acesta solicită mo-
dificarea termenului de livrare a lotului „Lenjerie călduroasă”, în legătură cu situația creată 
pe teritoriul Ucrainei, logistica s-a complicat, transportul destinat pentru importul bunurilor 
a companiilor specializate este suprasolicitat, din cauza congestiei la punctele de traversare 
a frontierei. Pentru livrarea integrală a lotului „Lenjerie călduroasă” compania de transport 
„AK-TRANS ULUS. NAK. GIDA. INS.AKAR. SAN. TIC. LTD. STI.”(Turcia), a oferit transport pentru 
data de 25.10.22, în dependență de situația de la punctele de trecere a frontierei marfa 
va ajunge în Republica Moldova, estimativ la data de 05.11.2022, procedurile vamale 
necesită timp suplimentar. 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicită prelungirea termenului 
de livrare până la 10.11.2022 a „Lenjerie călduroasă”, în cantitate de 2500 c-t.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea înteme-
iată, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează ac-
tivitatea autorității contractante, se propune prelungirea termenului de livrare a „Lenjerie 
călduroasă”, în cantitate de 2500 c-t., până la data de 10.11.2022.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru nr. 166/22 din 05.10.2022 de modificare a contractului 
de achiziție nr.14/641  din 30.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea 
termenului de livrare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Zilant” 14/715 05.10.2022 - -
 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.16  din 10.10. 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei
Localitate Mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ---------------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Viorica Creciun, 076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă * Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii 

în IPET din Oraș trimestrul III 2022
Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 2 325 715,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649326463674-
PN-1649326463674
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1649326463674?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu *    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat *     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649326463674?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649326463674?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.05.2022

Denumirea operatorului economic SC „Brodețchi” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 79

Data: 06.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 523 773,58

Inclusiv TVA: 2 675 200,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 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 Art. 76 și 77 din Legea 131/2015  
Creşterea 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 şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Serviciile de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din orașul Orhei trimestrul III 2022 din 06.06 2022 
până la 30.09.2022 pentru alimentarea zilnică a 1100 copii cu trei mese zilnic dejun, prânz și cină. Prețul per copil la 
semnarea contractului pentru dejun constituia 10,00 lei; pentru prânz – 19,00 lei iar pentru cină – 8,00 lei (10+19+8=37 
lei/copil). 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu perioada estivală de vară mulți copii au fost plecați și  nu au frecventat grădinița. Aceasta fiind cauza 
necesității de micșorare a soldului contractului la Serviciile de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din 
orașul Orhei trimestrul III 2022 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.16 din 10.10.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului cu suma de 386 064,00 lei  (trei sute optzeci și șase 
mii șaizeci și patru lei 00 bani).

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC „Brodețchi” SRL 1/79 10.10.2022 364 211,32 lei 386 064,00 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 23/2022/001 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; 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 Ceremuș, 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 „Executarea lucrărilor de amenajare a terenurilor 

de sport din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a 
Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45100000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei făra TVA; lotul 

2 - 528 833,16  lei făra TVA)
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659360576363
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659360576363?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 01.08.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări R

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/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

19.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Danlevita”

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-1659360576363?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659360576363?tab=contract-notice
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 174

Data: 26.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 043 125,26

Inclusiv TVA: 1 251 750,32

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție a.2022 - 3 luni după data înregistrării contractului 

la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate □ 

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15

Creşterea 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 şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 26 august 2022, cu SRL ”Danlevita” a fost încheiat contractul nr.174 privind „Executarea lucrărilor 
de amenajare a terenurilor de sport din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Contractul a fost încheiat pentru 2 loturi:

Lotul 1: ”Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str.Victoriei, nr. 68 din mun. Bălți” , în 
valoare de 699 559,84 lei cu TVA.

Lotul 2: ”Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. N.Iorga, nr.30 din mun. Bălți” , în 
valoare de 552 190,48 lei cu TVA.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: a.2022 - 3 luni după data înregistrării contractului la MF-TR 
Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2022. Valoarea totală a contractului - 1 251 750,32 lei cu 
TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de 07.10.2022, la ședința grupului de lucru, a fost examinată solicitarea DGC a Primăriei mun.Bălți 
nr.05-491 din 03.10.2022, cu privire la micșorarea contractului nr.174 din 26.08.2022 încheiat cu SRL ”Danlevita” cu 
-552 190,48 lei cu TVA pentru lotul 2 ”Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. N.Iorga, nr.30 
din mun. Bălți”. Lotul 2 urmează a fi anulat, din motivul că s-au constatat necorespunderi tehnice între proiectul și 
devizul elaborat pentru lotul menționat. 



167

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Documentația de proiect și deviz urmează a fi revizuită în scopul corespunderii.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-23/2022/001 
din 07.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.174 din 26.08.2022, 
încheiat cu  SRL ”Danlevita” cu -552 190,48 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic Nr. şi data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL ”Danlevita” 1 07.10.2022 -460 158,73 -552 190,48

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. 31 din 10 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976
E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET 
”Salcioara” din com. Stăuceni

Cod CPV
 

15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 687 900 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654856781015 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654856781015?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 10.06.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 101

Data: 29.06.2022

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654856781015
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 65000,00
Inclusiv TVA: 78000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.07.2022-30.09.2022

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 102

Data: 29.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 219972,00

Inclusiv TVA: 263966,40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.07.2022-30.09.2022

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 105

Data: 29.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 237712,27

Inclusiv TVA: 264775,50
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.07.2022-30.09.2022

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 104

Data: 29.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 33040,95

Inclusiv TVA: 35683,95
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.07.2022-30.09.2022

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic Credoprim SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 103

Data: 29.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 199311,11

Inclusiv TVA: 217200,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.07.2022-30.09.2022

II. 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 131/2015 

Decizia grupului de lucru
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului:

Nr. 101 cu 50430,00 lei inclusiv TVA ;

Nr.102 cu 181909,80 lei inclusiv TVA;

Nr.103 cu 75455,80 lei inclusiv TVA;

Nr.104 cu 9686,18 lei inclusiv TVA;

Nr.105 cu 116567,98 lei inclusiv TVA



171

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 29.06.202 au fost încheiat contractele nr. 101, nr. 102, nr.103, nr.104 și nr. 105, ca urmare a procedurii de achiziție 
COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654856781015 din 10.06.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. III 
al anului 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni.

Se micșorează suma contractului nr.101 din 29.06.2022 cu 50430,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 27570,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.102 din 29.06.2022 cu 181909,80 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va 
constitui 82056,60 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.103 din 29.06.2022 cu 75455,80 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 141744,20 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.104 din 29.06.2022 cu 9686,18 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 25997,77 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.105 din 29.06.2022 cu 116567,98 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va 
constitui 148207,52 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654856781015 din 10.06.2022, pentru achizițio-
narea produselor alimentare pentru trim. III al anului 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni, 29.06.202 au fost încheiat 
contractele nr. 101, nr. 102, nr.103, nr.104 și nr. 105.

Avînd în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale conform 
contractului, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare necesitatea micșoră-
rii valorii contractelor pentru produsele alimentare.

Astfel, 

Se micșorează suma contractului nr.101 din 29.06.2022 cu 50430,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 27570,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.102 din 29.06.2022 cu 181909,80 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va 
constitui 82056,60 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.103 din 29.06.2022 cu 75455,80 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 141744,20 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.104 din 29.06.2022 cu 9686,18 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 25997,77 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.105 din 29.06.2022 cu 116567,98 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va 
constitui 148207,52 lei inclusiv TVA.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 32 din 10.10.2022  a 
fost încheiate acorduri adiţional privind micșorarea  contractului:

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AVT LUX COM 1 10.10.2022 42025,00 50430,00
SC ”VILLA PRODOT-
TI” S.R.L.

1 10.10.2022 151591,50 181909,80

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654856781015
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654856781015
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Credoprim SRL 1 10.10.2022 62879,83 75455,80
ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 
sTRASENI

1 10.10.2022 8968,69 9686,18

SRL Nobil Prest 1 10.10.2022 105970,89 116567,98
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004105
Adresa Str.VI.Korolenko, 8
Număr de telefon 022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax 022 72 79 33
E-mail oficial cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet http://medicina-legala.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Furdui Doina, 067744986,

doina.furdui@cml.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

Obiectul achiziției Reactivi și consumabile de laborator (Secția histologie)
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 273 291,67
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644312645994
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21051382/

Data publicării anunțului de participare 08.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare 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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/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

18.03.2022

Denumirea operatorului economic Mic-Tan SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 37
Data: 25.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 173 146,00 lei
Inclusiv TVA: 207 775,20 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului  
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4 și art. 77 al Legii 131/2015.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

A fost încheiat contract procurarea reactivilor de laborator și consumabilelor pentru secția Histologie medico-legală, 
în sumă de 207 775,20 lei (inclusiv TVA). După modificare suma contractului va constitui 70 677,60 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic refuză livrarea loturilor nr. 6-9, ca motiv indicând cauza conflictului militar dintre Federația 
Rusă și Ucraina și a unor hotărâri a Guvernului Federației Ruse. Însă nu putem aborda problema dată ca circumstanță 
care justifică neexecutarea contractului, deoarece în momentul atribuirii acestuia, autoritatea contractantă a solicitat 
operatorului economic să confirme existența stocului și livrarea în termen, la care am fost asigurați că operatorul 
economic va respecta termenii de livrare indicați în contract. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1 din 05 octombrie 2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului nr. 37 din 25 martie 2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Mic-Tan SRL 1 05.10.2022 114 248,00 lei 137 097,60 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___9__ din _06.10.2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

Localitate Ceadîr-Lunga

IDNO 1007601000665
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1

Număr de telefon 291-2-05-12
Număr de fax 291-2-05-12
E-mail oficial tatiana.costova@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Costova T. 060 66 55 60

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru  trimestru III a anului 2022

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 352900.0
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nrocds-b3wdp1-MD-1654080115444
 

 

Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21057473
Data publicării anunțului de participare Data publicării:01.06.2022
Data (datele) şi 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 □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21/06/2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654080115444
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Denumirea operatorului economic Slavena Lux

Alim Total SRL

SRL Lapmol

IUGinterTrans 

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Slavena Lux  nr.36  din 28.06.2022

Alim Total SRL nr.39 din 28.06.2022

SRL Lapmol  nr.37 din 28.06.2022

IUGinterTrans nr din 38 28.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

 Slavena Lux-181810,58 lei

Alim Total SRL-42408,0 lei

SRL Lapmol – 79143,52 lei

IUGinter TRANS-18876.02 lei

Cu TVA: 

Slavena Lux-217884,9lei

Alim Total SRL- 45981,0 lei

SRL Lapmol – 86960,0 lei

IUGinterTRANS-20386,50

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 31.10.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic nr.131 ar 76 pun.7 ,2-a din 03.07.2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ În baza zilelor  pat ne îndeplinite 

III. Motive care au făcut necesară modificarea:

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



177

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

____ Zilele  pat nu au fost  îndeplinite din cauza lipsei bolnavilor tratați în staționari. 

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._9_din 06.10.2022_ a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractelor ______

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Slavena Lux 36 06.10.2022 -68169,30 -81803,16
Alim Total SRL 39 06.10.2022 -11311,17 -12216,06

SRL Lapmol 37 06.10.2022 -15003,09 -16203,33
IUG interTRANS 38 06.10.2022 -2412,89 -2605,92

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   19.10.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-385-499, 022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-385-499, 022-436-490, 022-436-388

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Lot 1 32323500-8 Creara unui centru de monitorizare a sistemelor de supraveghere video şi control 
acces

1.1 Camerăvideo IP externă, de 
tip 1 11 buc (Parametrii tehnici conform 

Tabelului 1)

1.2

Cameră videi IP externă de 
tip 2, pentru detectarea 
numarilor de înmatriculare 
a automobilelor

1 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 2)

1.3

Server pentru sistemele de 
supraveghere video și con-
trol acces, cu HDD, specia-
lizate pentru stocare video, 
incluse

2 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 3)

1.4

 Software dispecerizare vi-
deo cu analiza video și inte-
grare sistemului de control 
acces

1 set (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 4)

1.5 Controler de rețea 30 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 5)

https://achizitii.md
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1.6 PC Pentru Monitorizare 2 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 6)

1.7  Monitor 6 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 7)

1.8 Switch de TOP 1 2 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 8)

1.9 Switch de TOP 2 1 buc (Parametrii tehnici conform 
Tabelului 9)

1.10 Servicii Serv

Materiale necesare pentru mon-
tare 12 camere video si 30 con-
trolere de retea:

Instalarea echipamentelor se 
va efectua la:

Oficiul central (instalare/mon-
tare server pentru sistemele de 
supraveghere video și control 
acces, software dispecerizare 
video, PC Pentru Monitorizare, 
monitoare, switch, camere vi-
deo, controlere de rețea ); 

Sursa I-(instalare camere video, 
controlere de rețea); 

Sursa II-(instalare camere video, 
controlere de rețea); 

Centrala Termică-(instalare ca-
mere video, controlere de rețea); 

Centrala Termică Sud (instalare 
camere video, controlere de re-
țea); 

Stația de Pompare 1-(instalare 
camere video, controlere de re-
țea); 

Stația de pompare 8-(instalare 
camere video, controlere de re-
țea); 

 Stația de pompare 12 (instala-
re camere video, controlere de 
rețea); 

Stația de pompare 13 (instala-
re camere video, controlere de 
rețea); 

   Servicii de demontare, in-
stalare, amenajare, pornire a 
sistemului, inclusiv setare şi 
programare 

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 100 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
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Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me 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 Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu

Alte informații:

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

21.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu ☑

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   28.10.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-401
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-490, 022-436-388, 022-436-401

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

Lotul 
1

79
70

00
00

-1

45
45

30
00

-7

Servicii de pază, protecție 
și intervenție la obiecti-
vele Societății pe Acțiuni 
„TERMOELECTRICA” S.A. 
pentru anul 2023.

1/ unit

Să asigure servicii de 
pază și intervenție a 
obiectivelor, bunurilor și 
valorilor permanent, prin 
supraveghere, patrulare și 
control, timp de 24 ore/zi 
(zile lucrătoare, nelucrătoare, 
și sărbători legale) cu 
personal de pază angajat și 
atestat în conformitate cu 
actele legislativ-normative 
în vigoare, conform cerințel-
or din Caietul de Sarcini și 
Anexele nr. 1;2;3;

17 076 008,00

https://achizitii.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

conform SIA RSAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din     18.10.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-401, 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 și obiectul principal de acti-
vitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/ acor-
dului-cadru

Bunuri  ☑              
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea robinetelor și 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 și instrumente specifice de atribuire utilizate 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 și 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 și 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. Chișinău, str. Mihai 
Eminescu, 66,   

tel. 0-691-60-950, 

e-mail: info@technotest.
md

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 
24,   

tel. 0-797-78-077, 

e-mail: andrei.coscodan@elpo.
md

mun. Chișinău, 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 operatori 
economici  

(societate mixtă, con-
sorțiu sau altele) 

Da □       Nu  ☑     Da □       Nu  ☑     Da □       Nu  ☑     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea 
și procentul din con-
tract)

Da □       Nu  ☑     Da □       Nu  ☑     Da □       Nu  ☑     

                          Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea                     bunurilor/ 
serviciilor/ lucrărilor

Cod CPV Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Numărul și 
data contrac-

tului

Suma, inclusiv 
TVA

„ELPO” SRL

1 Lot 1 Regulatoare, supape, 
apometre

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 și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

Nu ☑        

Da □        

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

Nu   ☑       
Data/datele și referința/referințele publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. 22 din 23.09. 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 148 din 06.06.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chişinău” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

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

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 45453000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

Descrierea achiziției înainte şi după modificare: Suma totală a Contractului este de 7 941 361,32 lei, inclusiv TVA. 
În urma modificării contractului nr. 148 din 06.06.2022 privind executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit 
din com. Bubuieci, mun. Chișinău - Suma totală a Contractului constituie 8 244 561,44 lei, inclusiv TVA (opt milioane 
două sute patruzeci și patru de mii cinci sute șaizeci și unu de lei și 44 de bani)”.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se majorează.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Efectuarea modificării documentației de 
proiect și schimbarea volumului lucrărilor de construcție.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 31 din 25 mai 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor 
şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

http://www.chisinaugaz.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ____ din ___.10. 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 128 din 28.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea vanelor, robinetelor şi 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 și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

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

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 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 şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

9. Descrierea achiziției înainte şi 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

Modifi-
care

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                

31

Robinet cu bila cu 3 cai pentru 
manometru Д 10 
(Кран 3-х ходовой под 
манометр Д 10)

buc 5 -5 0 140,00 168,00 -700,00 -840,00

33

Robinet cu bila cu 3 cai pen-
tru 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 35 +21 56 140,00 168,00 2 940,00 3 528,00

  Clapete                

http://www.chisinaugaz.md
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1

Supapa de inchidere de siguranța 
(ПЗК В) Ду 100 
Клапан предохранительно-за-
порный (ПЗК В) Ду 100

buc 1 -1 0 4 950,00 5 940,00 -4 950,00 -5 940,00

  Compensatoare din oțel                

1

Compensator Ду400 cu flanse 3 
kg/cm2 (lungimea 340-350mm) 
Компенсатор линзовый КДМ 
400 фланцевый 3 кг/см2 (длина 
изделия 340-350 мм)

buc 1 -1 0 11 200,00 13 440,00 -11 200,00 -13 440,00

Valoarea modificată totală lei: -13 910,00 -16 692,00

9.2. Se modifică p.3.3. din contract. Suma totală din p. 1.1. la Contractul de bază se micșorează cu 16 692,00 lei cu 
TVA. Înainte: « Costul total al contractului este de 4 721 950,00 lei (Patru milioane șapte sute douăzeci și una mii nouă 
sute cincizeci lei 00 bani) fără TVA, 5 666 340,00 lei (Cinci milioane șase sute şaizeci şi şase mii trei sute patruzeci lei 
00 bani) cu TVA.». În urma modifăcărilor: « Costul total al contractului este de 4 708 040,00 lei (Patru milioane șapte 
sute opt mii patruzeci lei 00 bani) fără TVA, 5 649 648,00 lei (Cinci milioane șase sute patruzeci și nouă mii şase sute 
patruzeci şi opt lei 00 bani) cu TVA.»

10. Creșterea/micşorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se micșorează cu 16 692,00 lei 
cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea sumei totale a contractului con-
form solicitării furnizorului și a Mențiunii MF № 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 25 din 12 aprilie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor 
şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE

Nr. 195Pm din 28.10.2022

În atenţia operatorilor economici!

 
La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_209 privind achizitionarea SER-
VICIILOR DE CITIRE SI COLECTARE A INDICAŢIILOR ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE A 
ENERGIEI ELECTRICE, Cod CPV: 65500000-8, conform necesitatilor autoritatii contractan-
te ICS “Premier Energy Distribution” SA, sunt operate urmatoarele modificari:

Pct. 21 din anunțul de participare: 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 10:00 

- pe: [data] 01.11.2022 

SE INLOCUIESTE CU:

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 14:00 

- pe: [data] 04.11.2022 

___________________________        
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 194P din 28.10.2022

privind achiziționarea RFQ_223_ Serviciilor de curățenie interioară, exterioară şi amenajare spații 
verzi (PED).

 prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 15 03

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea servi-
ciilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-
rință/sistemul de 

gestiune electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 
1

90910000-9,

90919200-4,

45452000-0

Servicii de curățenie 
interioară m2 19.287,54 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com

6.600.000,00Servicii de curățenie 
exterioară m2 44.126,96 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com

77311000-3
Lucrări de îngrijire 
și amenajare spații 

verzi
m2 29.346,40 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta)  pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 + 1 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 2 + 1 ani.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per lot 
din punct de vedere tehnico - economic.

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

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  06.12.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

mailto:furnizor@premierenergy.md


192

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

22. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, re-
spectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

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

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu apli-
că. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț:  nu a fost publicat anunț de intenție. 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: transmis la data de 28.10.2022,  spre 
publicare pentru data de 01.11.2022.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Motorină Euro 5
            (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta MDL

LOT 1*

1. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
50 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 2*

2. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
75 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 3*

3. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
100 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 4*

4. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
125 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 5*

5. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
150 000

litro

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 6*

6. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
200 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau 
pentru toate șase loturi.

     * Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul şi aplicare a preţurilor la produse-
le petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul 
economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chişinău, Basarabeasca la depozi-
tele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cri-

teriului/cerinței
Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 

ștampila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul de stat 
al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Certificatul de conformitate sau certifi-
cate de inspecție a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

5. Confirmarea lipsei datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat sau declarație de proprie răspun-
dere

Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 
15 zile calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în acest domeniu Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

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

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor până la:  [data]  08.12.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  08.12.2022  pe:  [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 002 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  25.10.2022
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33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, în lei moldovenești (MDL), 
să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ştampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 15 zile calendaristi-
ce

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Osie pentru vagoane (ось чистовая РУ-1Ш)
              (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr.

d/o
Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură

Can-
ti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
standarde de refe-

rință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta USD

1 34631000-9

Osie pentru vagoa-
ne

(ось чистовая РУ-
1Ш)

Bucăți 180
Диаметр 

подступичной части 
не менее 197 мм

268 000,00

TOTAL INCLUSIV 
TVA, valuta USD 268 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contrac-
tului de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la Depoul de vagone frigorifere Basara-

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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beasca cu sediul în Republica Moldova, MD-6701, or. Basarabeasca, Rachetnaia, 1A 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/ce-
rinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cri-
teriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștam-

pila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de conformitate 
sau certificate de inspecție a 
bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a ope-
ratorului

Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat sau declarație de proprie răspun-
dere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 
30 zile calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nego-
ciate), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

 Depunerea ofertelor până la:  [data]  22.11.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  22.11.2022  pe:  [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
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Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chişinău, bd.  Ștefan cel Mare și Sfânt nr.  124 (et.4), 
MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

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

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 004 din 11 mai 2022, BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă

plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.
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37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ştampilei pe păr-
țile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Osie pentru vagoane (ось чистовая РУ-1Ш)”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM USD-MDL la data plății, 
termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Păcură M100
        (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea

bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor
solicitate U

ni
ta

te
a 

de
 m

ăs
ur

ă

Canti-tatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
standarde de referință

Valoarea 
estimată in-
clusiv TVA,
valuta USD

LOT 1*

1.

 0
91

35
10

0-
5

Pacură
M100 to

ne 200

1. Viscozitatea la temperatura de +80 0C: 
Viscozitatea convențională (tehnică), oE-8-16,0;
Viscozitatea cinematică, m2/sec-59* 10-6-118*10-

6;
Сentistockes (cSt)-59-118;
2. Conținutul de cenuşă, în %, nu mai mult 
de - 0,14;
3. Conținutul de impurități mecanice, în % 
nu mai mult de - 1,0;
4. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de - 
1,0;
5. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de - 
1,0;
6. Temperatura exploziei, în oC, în crauzer 
deschis, nu mai jos de - 110;
7. Temperatura de solidificare, în oC, nu mai 
mare de  - 25;
8. Energia degajată la ardere (minimală), în 
kJ/kg, nu mai puțin - 40530.

214 000
USD

LOT 2*

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea

bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor
solicitate U

ni
ta

te
a 

de
 m

ăs
ur

ă

Canti-tatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
standarde de referință

Valoarea 
estimată in-
clusiv TVA,
valuta USD

2.

 0
91

35
10

0-
5

Pacură
M100 to

ne 200

1. Viscozitatea la temperatura de +80 0C: Viscozita-
tea convențională (tehnică), oE-8-16,0;
Viscozitatea cinematică, m2/sec-59* 10-6-118*10-6;
Сentistockes (cSt)-59-118;
2. Conținutul de cenuşă, în %, nu mai mult de - 
0,14;
3. Conținutul de impurități mecanice, în % nu mai 
mult de - 1,0;
4. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de - 1,0;
5. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de - 1,0;
6. Temperatura exploziei, în oC, în crauzer deschis, 
nu mai jos de - 110;
7. Temperatura de solidificare, în oC, nu mai mare 
de  - 25;
8. Energia degajată la ardere (minimală), în kJ/kg, 
nu mai puțin - 40530.

214 000
USD

LOT 3*

33.

 0
91

35
10

0-
5

Pacură
M100 to

ne 200

1. Viscozitatea la temperatura de +80 0C: Viscozita-
tea convențională (tehnică), oE-8-16,0;
Viscozitatea cinematică, m2/sec-59* 10-6-118*10-6;
Сentistockes (cSt)-59-118;
2. Conținutul de cenuşă, în %, nu mai mult de - 
0,14;
3. Conținutul de impurități mecanice, în % nu mai 
mult de - 1,0;
4. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de - 1,0;
5. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de - 1,0;
6. Temperatura exploziei, în oC, în crauzer deschis, 
nu mai jos de - 110;
7. Temperatura de solidificare, în oC, nu mai mare 
de  - 25;
8. Energia degajată la ardere (minimală), în kJ/kg, 
nu mai puțin - 40530.

214 000
USD

LOT 4*

4.

09
13

51
00

-5

Pacură
M100 to

ne 200

1. Viscozitatea la temperatura de +80 0C: 
Viscozitatea convențională (tehnică), oE-8-16,0;
Viscozitatea cinematică, m2/sec-59* 10-6-118*10-

6;
Сentistockes (cSt)-59-118;
2. Conținutul de cenuşă, în %, nu mai mult 
de - 0,14;
3. Conținutul de impurități mecanice, în % 
nu mai mult de - 1,0;
4. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de - 
1,0;
5. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de - 
1,0;
6. Temperatura exploziei, în oC, în crauzer 
deschis, nu mai jos de - 110;
7. Temperatura de solidificare, în oC, nu mai 
mare de  - 25;
8. Energia degajată la ardere (minimală), în 
kJ/kg, nu mai puțin - 40530.

214 000
USD

LOT 5*



203

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8601 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea

bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor
solicitate U

ni
ta

te
a 

de
 m

ăs
ur

ă

Canti-tatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
standarde de referință

Valoarea 
estimată in-
clusiv TVA,
valuta USD

5.

09
13

51
00

-5

Pacură
M100 to

ne 200

1. Viscozitatea la temperatura de +80 0C: 
Viscozitatea convențională (tehnică), oE-8-16,0;
Viscozitatea cinematică, m2/sec-59* 10-6-118*10-

6;
Сentistockes (cSt)-59-118;
2. Conținutul de cenuşă, în %, nu mai mult 
de - 0,14;
3. Conținutul de impurități mecanice, în % 
nu mai mult de - 1,0;
4. Conținutul de apă, în %, nu mai mult de - 
1,0;
5. Conținutul de sulf, în %, nu mai mult de - 
1,0;
6. Temperatura exploziei, în oC, în crauzer 
deschis, nu mai jos de - 110;
7. Temperatura de solidificare, în oC, nu mai 
mare de  - 25;
8. Energia degajată la ardere (minimală), în 
kJ/kg, nu mai puțin - 40530.

214 000
USD

TOTAL 1 000 1 070 000
USD

     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru sau pen-
tru toate cinci loturi.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selec-
ta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 20 zile începând cu data sem-
nării contractului de vânzare-cumpărare, cu autocisterne la stația Bălți (nu mai mult de 200 tone 
lunar), în baza cerererii comandă a cumpărătorului cu indicarea cantităților necesare.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):
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Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/ce-
rinței

Nivelul mi-
nim/

Obligativita-
tea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă Obligatoriu

2.
Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoane-
lor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice Obligatoriu

3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4.
Certificatul de conformita-
te sau certificate de inspec-
ție a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

5. Confirmarea lipsei datorii-
lor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de plată 20 zile ca-
lendaristice Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în 
acest domeniu Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: Creșterea prețurilor la gazele naturale și riscul limitării furnizării acestora. Reieșind din preve-
derile Hotărârii Guvernului nr. 606 din 24.08.2022.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

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

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

 Depunerea ofertelor până la:  [data]  22.11.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  22.11.2022  pe:  [ora exactă]  10:30

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au drep-
tul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA 
“RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română
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27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 002 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus, în dolari (USD), să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ştampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația “Păcură M100”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), la cursul stabilit de BNM în ziua achi-
tării. Termenul de plată 20 zile calendaristice.

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

mailto:contestatii@ansc.md
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