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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 01.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
IDNO 1006601000129
Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 80
Numărul de telefon/fax 022 578 208/ 022 578 295
Adresa de e-mail ale autorității contractante secdep@mfa.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://mfa.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vadim Sobol

Vadim.sobol@mfa.gov.md

022 578 235
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)

Vadim.sobol@mfa.gov.md

022 578  235

sl@mfa.gov.md

022 578 235

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate publică

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA, MDL 
(pentru fiecare lot 

în parte)

Lotul nr. 1

1. 31100000-7

Generator Diesel 220 
kVA, 50 HZ, 400/230V, 

cu carcasa, pornire 
automata 

1 buc.

Generator Diesel 220 kVA, 
50 HZ, 400/230V, cu carcasa, 
pornire automata

Termen de garanție: min. 
12 luni de la data punerii în 
funcțiune.

Locul livrării: str.31 august 80 
mun. Chișinău 

240 000,00

mailto:secdep@mfa.gov.md
mailto:Vadim.sobol@mfa.gov.md
mailto:Vadim.sobol@mfa.gov.md
mailto:sl@mfa.gov.md
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Lotul nr. 2
Lucrări de montare/
dare in exploatare a 
Generatorului Diesel 

220 kVA, 50 HZ, 
400/230V, cu carcasa, 

pornire automata.

 Lucrări de demontare 
a Generatorului EMSA 

Diesel Generator 
SG50/S Tip K 4100zds, 

EN 50 KVA din str. 
31 august 80 sediul 
central a MAEIE și 

montarea/instalarea/
darea in exploatare 

a acestuia la Direcția 
Afaceri Consulare, str. Al 

Mateevici 80.

1 buc

380 000,00

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 - prețul cel mai mic și corespunderea cerințelor tehnice;

- DUAE;

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Lista fondatorilor

- Date despre participant

- Oferta (specificații tehnice și specificații de preț)

- Experiență similară;

- Garanția pentru ofertă;

- Garanția de bună execuție a contractului;

- Autorizare de la producător;

- Ultimul raport financiar;

- Neimplicarea în situații descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile pu-
blice nr. 131 din 03.07.2015.

Termen minim de garanție minim 36 luni
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Alte informații:

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

08.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu

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 
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

privind achiziționarea consumabilelor oftalmologice suplimentar

Nr. 44 din 07.11.2022_              

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 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 
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)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cantitate Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 33100000-1

Lot 1 Caseta 
facoemulsificatie 
pentru aparatul 
CENTURION

280 Buc.

Caseta facoemulsificatie 
compatibilă cu dispozitivul 
aflat în dotare l CENTURION 
Vision System (cod 
8065753057)

421400,00

2

33100000-1 Sonda vitrectomie 
anterioara  

12 Buc.

Sonda vitrectomie anterioara 
compatibilă cu dispozitivul 
aflat în dotare l CENTURION 
Vision System (cod 
8065753057)

47000,00

3

33100000-1 Solutie pentru irigatie 

850 Buc.

Solutie pentru  irigatie 
in pungi compatibilă cu 
dispozitivul aflat în dotare l 
CENTURION Vision System 
(cod 8065753057), 500 ml 
sterilă

116875,00

Total: 585.275,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da ˅

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

Nu 

Da ˅

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 04.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani

IDNO 1003600153212

Adresa strada Alecu Russo 11

Numărul de telefon/fax tel. 022 49 7742

Adresa de e-mail ale autorității contractante e-mail: amtriscani@ms.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.amtriscani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Cenușa  022 44 4 307

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)

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)

Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală 
Teritorială RiscaniRîșcani

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 79700000-7

Servicii de pază fizică a postului 
-Centrul Medicilor de Familie 
nr. 12 inclusiv garajul auto cu 
intrare separată, str. M. Costin, 

17/1

Servicii de pază fizică a postului 
-Centrul Medicilor de Familie 

nr. 11, str. P. Rareș, 32

Servicii de pază fizică a postului 
-Centrul Centrul Consultativ 
Diagnostic, str. Al. Russo,11

Servicii de pază fizică a postului 
-Centrul Medicilor de Familie 

nr. 10, str. Socoleni, 19

12 luni

Specificaţia tehnică la serviciile de pază fizică a obiectivelor 
și valorilor materiale

Tipul pazei – serviciul de pază fizică 

Locul asigurării pazei  și supravegherii- subdiviziunile IMSP AMT 
Rîșcani (CCD –str. A.Russo 11, CMF 10, Neovita-str. Socoleni 19, 
CMF 11-str.P.Rareș 32, CMF 12 –str. M.Costin 17/1)

Regimul de lucru al pazei fizice: luni-vineri: 17.00-08.00, sîmbătă 
08.00-08.00, duminică și zilele de sărbători: 08.00-08.00. Serviciul 
de supraveghere a 6 case (buton de alarmă) 24/24 ore. (CCD-2 
unit; CMF 10-1 unit; Neovita-1 unit; CMF 11-1 unit; CMF 12-1 unit)

Gardianul în comun cu persoana cu răspundere materială  a 
Beneficiarului predă și scoate de sub pază încăperile încuiate 
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în Registrul de 
predare-primire și efectuează paza acestora pînă la predarea 
serviciului. Instalarea cu butoane de alarmă din contul 
Prestatorului. Gardianul asigură paza obiectivului și valorilor 
materiale conform contractului încheiat, cu manifestarea unui 
comportament respectuos și corect la exercitarea obligațiunilor 
de pază și supraveghere.

Cerinţe obligatorii făță de gardian: - Personal calificat pentru 
efectuarea serviciilor solicitate cu acțiuni de reacționare 
operativă. Cursuri de perfecţionare cu eliberarea  certificatului de 
către MAI, - Vărsta de la 30 pînă la 63 ani; - Lipsa antecedentelor 
penale (cazier juridic), - Certificat medical eliberat de  dispensarul 
narcologic și psihiatrie, - Echiparea gardianului cu uniformă și 
emblema firmei, - Verificarea obligatorie a paznicului la primirea 
obiectului la pază și pe perioada exercitării pazei obiectivului, cel 
puţin de 2 ori de Prestator, Asigurarea cu butoane de alarmă și 
cu echipament tehnic necesar pentru asigurarea pazei, din contul 
Prestatorului - Asigurarea cel puţin 3 paznici pentru asigurarea 
lucrului în schimburi, conform graficului și prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 

Sosirea grupei operative în 3-5 minute la obiectul supravegheat 
și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare (la casă) 
și în cazurile de pătrunderi ilegale și sustrageri cu efectuarea 
procedurilor corespunzătoare.

910795 lei 
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Servicii de supraveghere 

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul Centrului 
Consultativ Diagnostic, et. 5, 
str. Al. Russo, 11 

12 luni

Tipul pazei - PC și buton de alarma, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare. Tehnica de pază disponibilă 
care necesită a fi deservită: Panou de receptive “PIMA 
RX6” - 1 buc; Sensor la miscare “DSC BV-301D” - 1 buc; 
Sensor la sparghere “ DSC AC-101” - 1 buc; Sensor 
la deschidere “СМК-1” - 4 buc; Sursa de alimentare 
“DANTOM 12V/3A” - 1 buc; Accumulator “12V / 7A 
Ultraccel” - 2 buc; Radioemitiator “NAT-230” - 1 buc; 
Suprafața totală-14 m2. 

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani (CCD,str. Al. Russo, 
11; et.1)

12 luni

Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea 
echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare.

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani  CMF nr. 10, str. 
Socoleni, 19)

12 luni

Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea 
echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare.

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani  CMF nr. 10, str. 
Socoleni, 19 Neovita; 

12 luni

Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea 
echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare.

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani  CMF nr. 11, str.P. 
Rareș, 32; 

12 luni

Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea 
echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare.

Servicii de supraveghere 
Casa din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani CMF nr. 12, str. M. 
Costin 17/1)

12 luni

Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea 
echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: 
NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve 
la obiectul suprevegheat și păzit în cazul declanșării 
sistemului de semnalizare.

Notă: IMSP AMT Rîșcani intră în Lista obiectivelor asupra cărora se interzice activitatea particulară de pază conform 
Legii nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.

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

III. 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 ˅
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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 
fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 04.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de 
Traumatologie si Ortopedie

IDNO 1003600150598

Adresa bd. Ștefan cel Mare, 190

Numărul de telefon/fax 022-241-262

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.scto.ms.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Curea Cristina , 078913550 achizitii.imspscto@
gmail.com

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

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

achizitii.imspscto@gmail.com,

SIARSAP M-Tender

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)

Institutie medicală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

15
80

00
00

 –
 6

Produse alimentare conform 
necesităților IMSP Spitalul Clinic 
de Traumatologie și Ortopedie 

pentru anul  2023, fructe și 
legume, crupe pentru simestru I 

anul 2023. 
 

prin procedura de achiziție 
Licitație publică

kg
159947 Conform caietului de 

sarcini

2283190,00

Valoarea estimativă totală 2283190,00

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 numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu 

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

Nu

mailto:imspscto@ms.md
mailto:achizitii.imspscto@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție După cel mai mic pret și calita-
tea produsului.

Alte informații:

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

27.09.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ˅

Sistem dinamic de achiziție 
˅

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor  

medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)

     Din 04.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

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

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții 
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform 
necesităților instituțiilor medico- sanitare publice 
pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire Lot Unitate de 
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă

Valoarea 
estimativă Beneficiar

1

Dispozitiv 
de frecvență 
înaltă (UVC)

bucată 1

Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) 
Descriere Destinat  pentru expunerea terapeutică 
locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență 
ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru 
tratarea bolilor inflamatorii, etc. 
Parametrul Specificația 
Rezistența nominală la sarcină, Ohm 50, ± 5 
Distanța optimă a electrodului, mm 15, ± 1 
Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de 
funcționare, min ≤ 1 
Timp de funcționare a dispozitivului în regim 
intermitent, h  ≥ 5 
Timp de funcționare standard, min  ≥ 20 
Timp de pauză, min  10 ≤  
Interval de setare a temporizatorului, min 0-99, ± 5% 
Frecvența oscilațiilor, MHz 27;12, ± 0,1% 
Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate 
nivelurile de putere da 
Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W (10/ 15/ 20/ 30/ 
40/ 50/ 60), ± 20% 
Suporturi electrice flexibile da, ≥ 2 
Alimentarea 220V, 50Hz 
Accesorii: 
Suport electrod de alimentare 2 buc. 
Electrozi înlocuibili 36 ± 5mm  2 set. 
 80 ± 5mm  2 set. 
 120 ± 5mm  2 set. 
Indicator de câmp magnetic  1 buc.

27 333

SR Comrat

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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2 Dispozitiv 
pentru terapie 
cu ultrasunet, 
1 MHz și 3 
MHz

bucată 1

Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu 
frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; 
Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; 
Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 
cm² sau 3 cm²; 
Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod 
continuu sau pulsatoriu, 
Modul pulsatoric cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 
Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 
(20%); 
Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-
programate. 
Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru 
ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; 
Creșterea fluxului sanguin local; 
Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare 
utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. 
Alimentarea 220V

18 750 SR Comrat

3 Lampă de 
cuarţ cu 
iradiere locală

bucată 1

Lampă de cuarţ cu iradiere locală 
Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este 
destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL 
(ureche, gât, nas). 
Parametrul Specificația 
Spectrul de emisie al lămpii, nm  ≥ 100 - 275 
Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 
0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m2 
Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului 
≥ 3 
Materialul tuburilor opac, rezistent la UV 
Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din 
momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 
Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total 
de lucru) ≥ 7 ore 
 Regim de lucru  ≥ 15 min. 
 Regim de repaus 15 min., ± 5 
Alimentarea 220V, 50Hz 
Accesorii: 
Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) 
Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc.  
Tub cu iesire 5mm 1 buc.  
Tub cu iesire 15mm 1 buc.  
Tub cu o ieșire la un unghi de 60° 1 buc. 
Biodozimetru  1 buc.

1 416 SR Comrat

4 Dispozitiv de 
fizioterapie 
cu frecvență 
joasă

bucată 1

Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă 
Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic 
prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: 
îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea 
inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulativ 
asupra proceselor regenerative, etc. 
Parametrul Specificația 
Numărul de regimuri posibile ≥ 5 
Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz 
≥ 4900, ± 100 
 tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 
50, 80, 100, 150 
Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai 
mult 100% (regim de supramodulare) 
Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 
Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm  ≥ 240 
± 50 
Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm  ≥ 1 
± 0,1 
Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație ≤ ± 
15% 
Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA ± 0,1 
Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec.  1:1,5; 2:3; 
4:6; 5:10 
Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada 
procedurii, msec.  (200±20); (400±40); (800±80)  
Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală 
Cronometru, setarea timpului, min. ≥ 1-99 
Eroarea relativă a timpului setat, sec. ≤ ± 2 
Timpul de întîrziere a opririi automate în raport cu semnalul 
sonor, sec. ≤ ± 15 
Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului 
necesar, min. ≤ ± 1 
Alimentarea 220V, 50Hz 
Accesorii: 
Complectația standardă Electrozi câte 1 set.  
(fiecare mărime a câte 2 buc.); 
 Toate mărimile de pernuțe câte 1 set.  
(fiecare mărime a câte 2 buc.); 
 Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.

20 750 SR Comrat
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5 Dispozitiv de 
galvanizare și 
electroforeză 

bucată 2

Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este 
destinat pentru expunerea curentului direct la corpul 
uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și 
pentru efectuarea electroforezei medicamentoase 
 
Rețea de alimentare  220 V; 
Frecvența rețelei este de 50 Hz; 
Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 
500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; 
Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a 
curentului de sarcină nu depășește 0,5%; 
Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai 
mică de 5 ani.

8 166 SR Comrat

6 Dispozitiv de 
magnetoterapie 
cu instensitate 
scăzută  

bucată 1

Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută 
Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu 
frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale 
sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, 
musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. 
Parametrul Specificația 
Afișor da 
Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 
Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața 
de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 
Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și 
impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s 
Directivitate fixă a câmpului magnetic da 
Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 
Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 
Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 
Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 
1 - 20 
Alimentarea 220V, 50Hz 
Accesorii: 
Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. 
Indicator de câmp magnetic  1 buc. 
Emițător local  1 buc. 
Curea 1 buc. 
Mâner 2 buc. 
Trepied 2 buc. 
Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. 
Cârlig 1 buc. 
Suport grup tambur  2 buc.

3 750 SR Comrat

7 Dispozitiv 
pentru 
darsonvalizarea 
locală

bucată 1

Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută 
Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu 
frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale 
sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, 
musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. 
Parametrul Specificația 
Afișor da 
Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 
Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața 
de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 
Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și 
impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s 
Directivitate fixă a câmpului magnetic da 
Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 
Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 
Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 
Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 
1 - 20 
Alimentarea 220V, 50Hz 
Accesorii: 
Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. 
Indicator de câmp magnetic  1 buc. 
Emițător local  1 buc. 
Curea 1 buc. 
Mâner 2 buc. 
Trepied 2 buc. 
Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. 
Cârlig 1 buc. 
Suport grup tambur  2 buc.

1 250 SR Comrat
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8 Saltea 
antiescare 
Sistem saltea 
+ compresor

bucată 20

Saltea calitativă și rezistentă da 
«Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, 
realizat în conformitate cu normele medicale 
 europene CE» da 
Grosime PVC ≥30 microni 
Dimensiuni 195-200 cm x 80-90 cm, h ≥ 7 cm 
Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 
135 kg 
Set de reparare inclus kit lipici special + petice 
Compresor / pompa  
Silențios da 
«Trebuie să funcționeze în permanență, cît 
 timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura 
umflarea si desumflarea alternativă» da 
Alimentare 220V 
Regulator electric da 
durata ciclului 10-15 min.

21 000 Spiatlul de 
Psihiatrie Bălți

9 Ultsonograf

bucată

1 460 000 CS Edineț

A. UNITATEA DE BAZA CU URMATOARELE 
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: 
Sistem ecografic multidisciplinar stationar de inalta 
performanta dedicat examinarilor de specialitate 
pentru pacienti adulti , respectiv examinari 
abdominale avansate, parti moi si urologice 
ARHITECTURA ECHIPAMENTULUI SI INTERFATA CU 
UTILIZATORUL 
Sistem ergonomic cu panou de lucru usor de utilizat 
si intuitiv dotat cu carucior incorporat ce dispune de 
roti orientabile pentru transportul facil intre 
cabinetele de examinare si spatii de plasare a 
perifericelor 
Echipamentul trebuie sa dispuna de:  
- 2 porturi active pentru sonde 
- 1 port destinat transductorilor non-imagine 
Rotile de transport  a echipamentului trebuie sa fie 
prevazute cu un sistem integrat de blocare a acestora 
Sistemul sa fie prevazut cu tastatura alfphanumerica  
Stocarea interna a datelor ecografice sa se efectueze 
pe o unitate tip SSD/HDD 
Capacitate de stocare minim 500 GB 
Sistem de operare tip minim Windows 10 sau superior 
Procesorul de ultima gereratie Intel din gama i 
(i3,i5,i7,i9)  
Echipamentul sa fie prevazut cu minim 4 butoane 
configurabile de catre utilizator pe consola 
echipamentului 
Echipamentul trebuie sa permita atasarea unui 
monitor suplimentar prin minim urmatoarele porturi 
disponibile in acest sens : HDMI 
Echipamentul trebuie sa fie prevazut cu un port LAN 
pentru conectarea la retea 
Sistemul sa fie prevazut cu minim 5 porturi USB 
pentru conectarea perifericelor  
Monitor cu tehnologie de ultima generatie tip LED  cu 
diagonala de minim 19 inch 
Rezolutia monitorului tip Full HD (1920 x 1080) 
Monitorul prezinta posibilitatea reglarii luminozitatii 
Monitorul dispune de un mecanism de blocare 
pentru transportul in siguranta  
Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care 
sa permita deplasarea in toate planurile: 
- Rotatii minime pe orizontala ±90 grade  
- Sa permita efectuarea de rotatii pe verticala 
Panoul de control trebuie sa fie prevazut cu minim 4 
taste configurabile de catre utilizator precum si 
minim 3 suporturi pentru transductori 
Aplicatii minim disponibile pe sistem: 
Obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, abdomen, 
parti moi, urologie, pediatrie 
Preseturi standard disponibile din fabrica : 
Abdomen, renal, cord fetal, vezica, tiroida, testicol, 
uter, sold pediatric, etc 
Sistemul sa permita functionarea in urmatoarele 
moduri : 
Modul 2D 
Modul Doppler Color 
Modul Doppler pulsat 
Modul Angiografic de putere 
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Modul Power Doppler directional 
Modul Mod M si Modul M anatomic 
Modul Doppler color tisular 
Modul Doppler pulsat tisular 
Tehnologii de obtinere a imaginii ecografice 
Formatorul de unde digital de mare viteza trebuie sa 
permita scanarea si procesarea pe minim 800.000 
canale digitale 
Pentru imbunatatirea imaginii ecografice, gaam 
dinamica sa fie minim 255 dB 
Sistemul sa permita scanarea atat in plan apropiat cat 
si departat, minim in intervalul 2-35 cm 
Sistemul ecografic trebui sa dispuna de soft pentru 
imbunatatirea imaginii 2D prin intarirea contururilor 
si reducerea artefactelor  
Echipamentul dispune e tehnica adaptiva de analiza 
comparativa a tuturor pixelilor ce permite reducerea 
artefactelor si imbunatateste calitatea imaginii, 
conducand la obtinerea unei imagini mai precise in 
detalii morfologice 
Prin intermediul unei singure taste, utilizatorului este 
permisa efectuarea urmatoarelor optimizari in mod 
automat in functie de modul de lucru activat : 
- Optimizarea automata in scala de gri, reglarea 
automata a amplificarii si compensarii timp-aplificare 
in modul 2D 
- Optimizarea automata prin reglarea liniei de baza si 
a PRF-ului in modul spectral 
Stocarea imaginilor ecografice 
Echipamentul va ingloba o baza de date pentru 
pacienti ce permite stocarea datelor demografice ale 
acestora, imagini statice cat si dinamice, rapoarte 
Sistemul sa permita posibilitatea salvarii bazei de 
date, raincarcarea acesteia pe un dispozitiv extern 
precum si posibilitatea de a importa sau exporta 
imagini 
Echipamentul permite stocarea informatiilor in baza 
de date a pacientilor in cel putin urmatoarele formate 
:  
- AVI 
- JPEG 
- BMP 
- TIFF 
- MPEG 
Dimensiunea memoriei CINE sa fie de minim 450 MB 
 Moduri de afisare a imaginii 
Pentru examinarile pediatrice de sold, echipamentul 
permite rotirea imaginii la urmatoarele unghiuri: 0°, 
90°, 180°, 270° 
Pentru facilitarea observarii detaliilor ecografice 
echipamentul trebuie sa permita inversarea imaginii : 
Sus/jos si Stanga/dreapta 
Dispune de posibilitate de upgradare cu  metoda de 
investigare ce permite vizualizarea in ansamblu a 
unor zone largi de tesut scanat 
Dispune de mod de afisare imagine duala pe imagini 
inghetate cat si in timp real 
Echipamentul ecografic trebuie sa permita post-
procesarea imaginilor achizitionate 
Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul 
- Convex volumetric care sa acopere in intregime 
domeniul de frecvente 4.3 – 7.8  MHz 
- Microconvexe endocavitare volumetrice care sa 
acopere in intregime domeniul de frecvente 2.2 - 9 
MHz 
- Liniar care sa acopere in intregime domeniul de 
frecvente 5.7 - 11.7 MHz 
- Sectorial arie fazata care sa acopere in intregime 
domeniul de frecvente 2.1 – 7.8 MHz 
Modul de lucru 2D 
Posibilitatea inclinarii ferestrei 2D  
Moduri de lucru minim disponibile : cu armonice 
fundamentale, cu armonice cu inversie de faza si cu 
frecvente compuse 
Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare  
Permite selectarea a minim 5 frecvente de lucru  
Sistemul dispune de minim 9 harti de gri 
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Sistemul dispune de  posibilitate de reglare a 
densitatii liniilor  
Echipamentul este prevazut cu soft de reducere a 
artefactelor si intarire a contururilor reglabil in minim 
5 pasi 
Echipamentul este prevazut cu soft de imbunatatire a 
rezolutiei prin combinarea directionarii complexe a 
fasciculului si a liniilor de scanare reglabil in minim 4 
pasi 
Permite reglarea unghiului de scanare minim 45-
100% 
Zoom 
- Read zoom  
- Write zoom  
Posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-
100% 
Posibilitatea modificarii unghiului de achizitie in 
sondele volumetrice din consola ecografului, fara a 
misca sonda 
Posibilitatea reglarii gain-ului general pe o scala de la 
1 la 100 
Echipamentul permite utilizarea a cel putin 4 zone 
focale simultan in inaginea 2D pentru o rezolutie 
marita 
Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la 
minim 5 la 100 
Permite optimizarea automata a imaginii in scala de 
gri prin apasarea unui singur buton 
Modul de lucru M 
Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare 
Sistemul dispune de minim 9 harti de gri 
Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep 
speed) 
Mod de lucru M anatomic disponibil 
Mod de lucru M Color disponibil 
Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 
Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice 
Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la 
minim 5 la 100 
Reglarea modului M prin apasarea unui singur buton 
Posibilitatea alegerii de catre utilizator a dimensiunii 
ferestrei si pozitiei modului M versus modul 2D 
Modul de lucru Doppler Color 
Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare 
Harta separata de culoare tip « variance » 
Posibilitate de reglare a sensibilitatii  
Gama PRF trebuie sa acopere minim intervalul  0.2 
KHz – 19 KHz 
Permite inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30° 
Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi 
Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 
Posibilitatea inversarii hartii de culoare 
Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la 
minim 5 la 100 
Sistemul dispune de minim 2 frecvente selectabile 
Posibilitatea reglarii densitatii liniilor  
Posibilitatea reglarii liniei de baza 
Echipamentul permite efectuarea unui update 
ulterior cu urmatoarele moduri de lucru si 
caracteristici speciale :  
Modul ce permite generarea sau utilizarea unui 
protocol predefinit și alocarea 
protocoalelor pentru examinări care sunt executate 
frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor 
care trebuie parcurși.   
CONFIGURATIE DE LIVRARE:  
UNITATEA DE BAZA ce implineste cerintele  tehnice 
minime de la punctul A.  
TRANSDUCTORI :  
Transductor Convex multifrecventa destinat 
urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, obstetrica, 
ginecologie  
- gama de frecventa in intervalul minim 2,3-7,6 MHz  
- sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale 
active  
- unghi de scanare mai mare 65°  
- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie  
Transductor liniar multifrecventa destinat 
urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, vascular, 
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10 Fibrobronhoscop

bucată

1

Fibrobronhoscop 
Fibronhoscop destinat diagnosticului și 
tratamentul cailor respiratori 
Specificația 
≥ 100 grade 
0 grade 
3- 50mm 
≤ 6 mm 
180/90 grade 
≤ 6mm 
≥ 600 mm 
≥ 2,6 mm 
Lampă de rezervă - min. 1 unit. 
Piesă bucală - min. 2 unit. 
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.  
Sursa de lumină halogen/xenon (minim 150 W) - 
1 unit. (sa se indice modelul) 
Pensă de biopsie - min. 2 unit.

200 000 IMSP Sfânta 
Treime

11 Perimetru 
computerizat 

bucată

1

Perimetru computerizat  
Diapazonul temporal maximal: 90˚; 
Stimulus duration 200 ms 
Visual field testing distance 30 cm 
Background illumination 31.5 ASB   
Măsurarea pupilei automat; 
RelEYE eye review 
Marimea stimularii (după Goldmann): I, II, III, IV, 
V ; 
Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; 
Albastru pe Galben 
Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, 
Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, 
 Vertex monitoring 
Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, 
Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP 
Specialty test library: Social Security Disability, 
monocular, binocular, Esterman monocular, 
binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, 
Custom Static testing 
Calculator integrat cu perimetru computerizat, 
cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; 
Ecran tactil (touchscreen);  
Keyboard 
Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), 
Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field 
Index (VFI), Guided Progression Analysis (GPA), 
Mixed GPA, Serial field overview 
Rețele: DICOM, EMR; 
Masa/suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 
roți blocabile; 
Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 
Hz.

750 000 AMT Ciocana

parti moi, musculoscheletal, obstetrica, ginecologie, 
pediatric  
- gama de frecventa in intervalul minim 5.2 - 11.7 
MHz  
- sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale 
active  
- camp de scanare mai mare 35 mm  
SOFTURI SI MODURI DE LUCRU:  
Soft de reducere a artefactelor si intarire a 
contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D
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I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu ˅

Da ˅

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

Nu ˅

Da ˅

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

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 
utilizate

Acord-cadru ˅

Sistem dinamic de achiziție ˅
Contractul intră sub incidența Acordu-
lui privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare 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 dat a 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
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor  

medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)

Din 04.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

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

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții 
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform 
necesităților instituțiilor medico- sanitare publice 
pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire Lot Unitate de 
măsură

Cantit
atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Valoarea 
estimativă Beneficiar

1 Ultrasonograf 
General, 
Multidisciplinar  
performanţă 
obişnuită 
(finanțat de 
proiectul 
Kusanone )

bucată 1 836691

CS LeovaUltrasonograf General, Multidisciplinar  performanţă obişnuită

Cod  

APLICAŢII CLINICE General, Multidisciplinar

PROBE PORTURI 4

Transductoare 
cu care este 
necesar sa fie dota 
Ultrasonogrful

Linear

banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 
MHz – nu mai mic de 11 MHz

câmp vizual de nu mai mic de 50 mm

aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.

Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie

Compatibil cu elastografi de compresie sau strain

Convex

banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 
MHz – nu mai mic de 6 MHz

câmp vizual nu mai mic de 65º

aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, 
urologie, vascular

Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / 
Single cristala

Compatibil cu elastografi de compresie sau strain si shearwai sau elastografia 
hepatica

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

Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul  
Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz

câmp vizual nu mai mic de 175º

aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie

Compatibil cu elastografi de compresie sau strain

NIVELE DE GRI ≥256

PREPROCESARE, canale digitale ≥380.000,00

GAMA DINAMICA ≥ 350dB

Gama de fregventa a ecografului ≥ 2 - 22 MHz

Adincimea de scanare ≥  45 cm

Prezenta obligatoriilor a 
fregventilor armonice si filtrelor 
care po fi reglate de utilizator 
pentru imagine, pentru contur.

da prezentarea listei

POSTPROCESARE da

Compatibil  cu transductoarele

Liniar, Liniar Matriciale/XDClera/ Single Cristal, Liniar ≥ 20 Mhz, Convex, Convex 
matriciale/XDClear/ Single Cristal,  Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), 
Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D),  Cardiac adult si cardiac pediatric 
si neodant, sonda CW si Sonda TEE prezentare listei compelte de sonde 
disponible pe ecograf.

Aplicatii/Moduri disponibile pe 
echipament minim

Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Musculoscheletal, Abdomen, Vascular, 
Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standard, Cord adult, Adnexa, Aorta, 
Arc aortic, Arterial, Abdomen, Vezica urinara, Intestine, Sin, Carotida, Penetrare, 
OB Trim 1, OB Trim 2, OB Trim 3, Coloana, Uter, Venos, Prostata, Renal, Tiroida, 
Testicul, Doppler transcranial, Cord fetal, Cap (neonatologie), Translucenta 
nucala, Abdomen pediatrie, Cord pediatrie,Sold pediatrie .

IMAGINE 
MODURI 
INCLUSE

2D/B-mode da

Dopper color da

Doppler Pulsat da

M-mode da

Dual life da

Triplex life da

Quat life da

IMAGINE 
MODURI 
OBTIONALE

Dopller Tisular da

Doppler 
Continu da

Anatomic 
M-Mode da
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FU
N

CŢ
IO

N
A

LI
TĂ

ŢI
 IN

CL
U

SE

Măsurători 
digitale da

Măsurători pe 
reluarea video da

Posibilitate 
de inversare a 
imaginii 
- Sus/jos 
- Stanga/
dreapta

da

Rotire a 
imaginii cu 
90/180/270 
grade necesara

da

Mod de 
compunere a 
frecventelor

da

Disponibil 
Baza de date a 
pacientilor

da

Posibilitatea 
salvarii bazei 
de date

da

Posibilitate 
de editare a 
meniului de pe 
ecranul tactil

da

Harti in scara 
gri minim 11 harti

Posibilitatea 
reglarii 
nivelului gain-
ului

da

Posibilitatea 
reglarii 
nivelului gamei 
dinamice

da

Posibilitatea 
reglarii 
nivelului 
puterii

da

Read zoom de 
minim 8 ori 
in dependeta 
de adincime 
si sonda sa 
specifice sonda 
obligatooriu 
sibilitatea 
maririi imaginii 
2D intr-un 
interval de 75-
100%

da

Gama PRF 
minim 0.2 KHz 
– 19 KHz

da

Inclinarea 
ferestrei 
doppler cu 
minim ±30°

da

Control 
Unghiul pentru 
regimul PW si 
M-Mode

da

Control latime 
poarta sau SV 
in regimul PW 
si M-mode

da

Masuratori 
atuoamte in 
regium PW

da prezentarea listei
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FU
N

CŢ
IO

N
A

LI
TĂ

ŢI
 O

PT
IO

N
A

LE

Mod 3D da

Mod 4D da

Softuri de 
prelucrare 
a volumul 
cu control al 
grosimi  slice-
urilor

da

Sitem de 
reconstructia 
de rezolutie 
inalta cu 
control a 
unghiului de 
iluminare si 
bioblioteca 
de textura 
pentru fetusul 
reconstruit.

da

Masurarea 
automata a 
translucentei 
nucale

da prezentarea modului de masurare

Masurarea 
autoamta  a 
foliculilor 
avariane in 
regim  3D

da

Unelte pentru 
prelucrarea 
imaginilor 
volumetrice 
sau 
reconstruite.

da

Prezenta 
ergimului STIC da

Mod CWD 
Doppler 
Continu

da

Mod Doppler 
Tisular da

Strain (cardiac) da

Ecografie 
Stress da

EF fractie de 
ejectie in regim 
semi-automat 
in Mod B

da

Velocitate a 
tesutlui cardiac 
a analiza Q

da

Masurarea 
autoama a 
intimi medii 

da

Regim de 
diagnostic hepatic 
UGAP -folosit in 
determinarea 
gradului de 
stenoza. Cu 
clasificarea de 
la prododucator 
pentru ecograf

da

Elastografie 
Share wave  
heaptica, 
cu prezenta 
indiciului 
de calitatea 
pentru zona de 
diagnostic.

da

Soft de 
detectie 
autoamta 
a zonei cu 
poblema 
disponibila 
pentru glanda 
mamara

da prezentarea imagenii cu descriere

Modul ECG da

PAN/ZOOM

imagine în 
timp real da

imagine 
îngheţată da
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STOCARE 
IMAGINI

Capacitate ≥500GB tip SSD

Cine

da

Memoria minima 700 MB

Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp

DICOM 3.0 COMPLIANT da

Posibilitatea de conectare la orce 
printer extern format minim A4 da

PACHETE DE 
ANALIZĂ

GENERAL, 
Multidisciplinar da

Elastografie 
prin compresie 
Strain

da

Elastografie 
prin compresie 
cu analiza in 
timp

da

Regim de 
studiere 
a circulati 
sagvine 
non-Dopller 
( Exemplu 
B-Flow)

da prezentarea imagnilor pentru demonstarea posbilitatilorin preseturile 
disponibile.

MONITOR

Diagonala ≥ 23 inch

Rezolutie inalta da

TIP LCD LED

CONTROL

Butonae 
da

Minim 5 programbele la necesitate utilizatorului

Tastiera
Minim tip digitala

Optional diponibilitate tip glisanta

Display pentru 
control

Tip touch screen

Diagonala minima 10 inch

Imprimanta termica integrata tip 
alb/negru da

Incalzitor de gel inclus da

Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniati

Brat articulat a monitorului cu 
posibilitate reglare
stinga dreapta

pe inaltime

Platforma ecografului mobila
reglabila pe inaltime
Reglabila stinga/dreapta pentru 
partea zonei de cotrol si monitor 
fara a deplsa baza ecogrfului.

da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata

Alimentare elctrica 220-230 V la 50-60 Hz

Garantia 36 luni

Declaratie de conformitate da

La cererea cumparatorului va 
fi prezentat utilajul pentru 
aprobare de catre medici care 
vor utiliza dispozitivul pentru 14 
zile lucratoare.

da
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2 Frigider pentru 
reactivi cu usa 
transparenta 
100-200L
(proiect finantat 
de CNAM)

bucată 1

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 
Cod 140700 
Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de 
obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior 
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau 
coroziune a conținutului.  
Parametrul Specificația 
Configuraţie mobil 
Capacitatea 100 - 200 l da 
Număr de rafturi ≥ 3 
Uşa Număr  1 
 Transparentă da 
 Mecanism blocare cu cheie 
Lumină interior da 
Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare 
Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură digital 
Alarme acustică 
 vizuală 
Răcire ventilată 
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C 
Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C  
Alimentare 220 V, 50 Hz 
Refrigerent fară CFC / HCFC 
Zgomot < 48 dB 
Accesorii coşuri tip sertar, da
Se acceptă dispositive medicale sau echipamente electrice. 
Pentru dispositive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. 
Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de 
conformitate CE/SM
Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este 
destinat pentru stocarea şi păstrarea reagenților .

18 200

M
at
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ni
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a 
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I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu ˅

Da ˅

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

Nu ˅

Da ˅

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și 
financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională;  standarde 
de asigurare a calității;

 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ˅

Sistem dinamic de achiziție ˅

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu ˅

Da ˅

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 07.11..2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
IDNO 1003600152558
Adresa mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38
Numărul de telefon/fax 022-29-26-52; 022-24-36-98
Adresa de e-mail ale autorității contractante arhanghel_mihail@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.spital.arhanghelmihail.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Oxana Palancica, șef secția achiziții publice, 

tel: 022-24-36-98; achizitii.sfam@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

Spital Clinic Municipal

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA

1 15511100-4 Lapte pasteurizat 2,5% 19 000 L Lapte pasteurizat 2,5% 294500

2 15542000-9 Brânză de vaci 9% 3 500 kg Brânză de vaci 9% 301000

3 15551000-5 Chefir 2,5% 5 100 kg Chefir 2,5% 91800

4 15512000-0 Smântână 15% 2 000 kg Smântână 15% 96000

5 15551300-8 Iaurt cu fructe 18 800 buc Iaurt cu fructe 141000

6 15551300-8 Iaurt natural fără 
adaos de zahăr 4 500 buc Iaurt natural fără adaos de zahăr 33750

7 15530000-2 Unt de vacă 2 000 kg Unt de vacă 350000

8 15540000-5 Cașcaval 1 300 kg Cașcaval 208000

TOTAL 1516050,00
 
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 Criteriul de evaluare: cel mai mic preț și co-
respunderea parametrilor solicitați.

 

http://www.spital.arhanghelmihail.md/
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Alte informații:

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

11.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ˅

Sistem dinamic de achiziție ˅
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. 11 din 07 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului

IDNO 1003600151643

Adresa Burebista 93

Numărul de telefon/fax 022-55-96-46

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://mama-copilul.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebuc Corina

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire http://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate IMSP
 
Informații despre obiectul achiziției: serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor 
medicale. Cod CPV: 98310000-9

  Descrierea lot Cant. U/M Valoarea estimativă fără 
TVA

L1

Servicii de închiriere a lenjerii specifice instituțiilor 
medicale: lenjerie de pat și scutece: bumbac alb100%, 
densitatea 150 - 180g/m2.

135000 kg
3794000

Servicii de spălare a lenjerii proprii, specifice 
instituțiilor medicale 35000 kg

 
Condiții de participare:

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și care întrunește 
cerințele solicitate

 
Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022

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 Pentru anul 2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. d-31 din 11 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM “Combinatul Servicii Funerare„
IDNO 1003600163408
Adresa MD – 2001, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr. 

11 
Numărul de telefon/fax 0(22)27-15-55
Adresa de e-mail a autorității contractante combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://serviciifunerare.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Moldovean Svetlana - 078666611
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP;  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere Municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1

09
10

00
00

-0

Benzină Standart - 95 13 000 lt

Achiziţionarea produselor 
petroliere pe parcursul anului 

2023.

275 708,00

2 Motorină Standart/Euro5 50 000 lt 1 152 916,67

3 Motorină Extra 3 000 lt 72 725,00

Total 1 501 350,00
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 legi sau al unor acte 
administrative

Nu ˅

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
Alte informații:

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

Noiembrie 2022, 

http://serviciifunerare.md/
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu ˅

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6_din 7 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri

IDNO 1006601000473

Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A

Numărul de telefon/fax 022-73-93-68

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

Pagina web oficială a autorității contractante carabinier.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Rodica Tiutiunnicov

Tel. 022-73-93-68

achizitii@igc.gov.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders

prin intermediul SIA RSAP (MTender)

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)

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra 
drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei prin 
executarea atribuţiilor de menținere, asigurare și restabilire 
a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracţiunilor 
și contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanță 
deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de 
asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Cantitatea /
Unitatea de 

măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

09100000-0 Produse petroliere, conform necesităților anului 2023

1.1 09100000-0 Benzină 
Premium 95

99 517 litri Cifra octanică, COR min 95, aspect limpede și 
transparent. 

Standard de referință : SM EN 288+A1:2017

2 062 500,00

1.2 09100000-0
Motorină

 EURO 5

90 000 litri
Aditivii  din motorină nu trebuie să 
conțină compuși ai metalelor și fosforu-
lui.

- Standard de referință: SM EN 590+A1:2017

2 062 500,00

                                                         Total lot 4 125 000,00

 
 
 
 

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor 
de selecție

Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau 
candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru 
infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, 
exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.
Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a 
hotărîrii judecătoreşti.
Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.
Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității 
profesionale 
Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și 
profesională.  
Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica 
conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice 
fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea bunurilor similare
Operatorii economici trebuie să dispună de certificate de conformitate sau alte documente 
ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor propuse 

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 utilizate Nu se utilizează

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

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

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 1.Oferta se va depune pentru un singur lot.

2.Criteriul de atribuire va fi: cel mai bun raport calitate-preț, 
discount-ul cel mai mare, corespunderea specificației tehnice și 
cerințele obligatorii solicitate

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 07.11.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Procurorilor
IDNO 1016601000164
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Numărul de telefon/fax 022828515
Adresa de e-mail a autorității contractante sectie.logistica@csp.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.csp.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ardeleanu Liliana, 022828515, sectie.logistica@csp.

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

SIA,,RSAP” Mtender

www.mtender.gov.md

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumire 
bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificația tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință
Valoarea 

estimativă

1 2 3 4 5 6 7

Lotul nr.1

1 39130000-2 Fotolii buc. 14 Conform caietului de sarcini 35000.00

Lotul nr.2

2 39130000-2 Scaune buc. 7 Conform caietului de sarcini 10500.00

Lotul nr.3

3 39130000-2 Scaune buc. 2 Conform caietului de sarcini 3000.00

Lotul nr.4

4 39130000-2 Scaune 
(personal)

buc. 25 Conform caietului de sarcini 37500.00

Lotul nr.5

5 39130000-2
Scaune

(vizitatori) buc. 6 Conform caietului de sarcini 4250.00

mailto:sectie.logistica@csp.md
http://www.csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
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Lotul nr.6

6 39130000-2 Scaune
(vizitatori)

buc. 20 Conform caietului de sarcini 14166.66

Lotul nr.7

7 39130000-2 Canapea buc. 1 Conform caietului de sarcini 10833.33

Valoarea estimativă totală fără TVA 115249.99 lei 

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

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

Nu □

Da ˅

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

Nu □

Da ˅
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea 

de exercitare а activitd|ii profesioпale 
; Capacitatea есопоmiсă fiпапсiаrй; 
Capacitatea tеhпiсă; Staпdarde de asigurare а 
calității

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 utilizate Acord-cadru ˅

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

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

Nu □

Da ˅

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind 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. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic (suplimentar) 

Nr. 40 din 08.11.2022

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 -775/ 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 cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 31214100-0
Întrerupător 
automat: 3 poli, 
100 A

10 buc.

Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul 
nominal 100A, clasa de declanșare C (6-10xln), 
capacitatea nominală de întrerupere: minim 
25 kA.

6 000,00 lei

2 31214100-0
Întrerupător 
automat: 3 poli, 
250 A

5 buc.

Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul 
nominal 250A, clasa de declanșare C (6-10xln), 
capacitatea nominală de întrerupere: minim 
25 kA.

7 500,00 lei

3 31521000-4 Lampă LED E27, 
puterea 9-11 W 10 000 buc.

Lampă LED cu soclu E27, puterea 9-11W, tensiunea 
220V, frecvența 50Hz, flux luminos minim 750 lm., 
temperatura de culoare 3800-5200 K.

170 000,00 lei

4 31321210-7 Cablu semnal 1 000 m.

Cablu semnal:
Analogic КПП-ВП 2 x 2 x 0.48-0.51 mm2; 
Tip material: cupru;
Tensiune maximală: 72V DC;
Temperatură de exploatare: de la - 20°С până 
la +60°С.

3 400,00 lei

5 31321210-7
Fir electric 3 fire, 
2,5 mm²

2 000 m.
Fir electric: izolație minim dublă, numărul 
de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori 
monofilari din aluminiu.

9 000,00 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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6 31527300-9
Corp de iluminat 
pentru 2 lămpi,  
L – 120 cm, 36 W

200 buc.

Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, 
tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru 
lămpile fluorescente cu lungimea de 120 cm, 
puterea 36 W, tipul balastului: electronic, cu 
grilă de protecție, instalare pe tavan.

31 000,00 lei

7 31214100-0 Întrerupător exterior 
cu o clapă 300 buc.

Întrerupător exterior cu o clapă, curentul 
minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de 
protecție minim IP 20.

3 600,00 lei

8 31211000-8 Panou metalic 
neechipat 20 buc.

Panou metalic neechipat pentru echipament 
electric, L – 390-600 mm, l – 295-450 mm, h 
– 140-250 mm, montarea externă, gradul de 
protecție minim IP 31.

8 000,00 lei

Total fără TVA 238 500,00 lei

Total cu TVA 286 200,00 lei
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu 

˅  Da 

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

□ 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 moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din 
documentația 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 Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documentația 
standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data limită 
de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

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

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația 
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;
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Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc 
va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor 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,  confirmată 
prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului 
– conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Pașaport tehnic sau descrierea tehnică detailată Copie - confirmată prin semnătură electronică;

Informații generale despre ofertant Format liber - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse

- minim 6 luni pentru lotul nr. 3 (Lampă LED E27, puterea 9-11W) - 
confirmat prin semnătură electronică (format liber);

- livrarea la depozitul autorității contractante (adresa: mun. 
Chișinău str. Petricani 88), din contul ofertantului;

Mostre

- la solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre 
pentru loturile: 1(Întrerupător automat: 3 poli, 100A), 2(Întrerupător automat: 

3 poli, 250A), 3(Lampă LED E27, puterea 9-11W), 6(Corp de iluminat pentru 2 lămpi, 

L – 120 cm, puterea 36W) și  7(Întrerupător exterior cu o clapă);

- bunurile vor fi însoțite de un act de primire – predare în 2 
exemplare (format liber);

Autorizație (de mediu) privind 

numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” 
https://siamd.gov.md/portal/deee.html

Copie - confirmată prin semnătură electronică, în cazul 
în care prevede legislația (bunurile sunt reglementate de 
regulamentul privind DEEE);

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

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

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

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

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la 
data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

III. Alte informații:

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

10.11.2022

https://siamd.gov.md/portal/deee.html
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

□ cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice 
solicitate

□ licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordu-
lui 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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 09 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.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)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 90910000-9

Servicii de curățenie 
pentru perioada 

01.01.2023 – 
31.12.2023

Conform 
caietului de 

sarcini

Servicii de curățenie pentru anul 
2023:

	Servicii de curățenie pentru 
sediile ministerului din str. 
Constantin Tănase, 7, clădi-
rea 1 și 2 și Clădirea nr. 3 din 
str. Pușkin 44;

	Curățarea chimică a co-
voarelor și mochetelor la 
sediul prestatorului. 1 292 000,00

 
 

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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Condiții de participare:

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor 
tehnice și de calificare

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 
utilizate

Nu

Contractul intră sub incidența Acordu-
lui privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare 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 Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02 din 09 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.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)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5

Servicii de pază și 
deservire tehnică a 

sistemelor de securitate 
pentru perioada 

01.01.2023 – 31.12.2023

Conform 
caietului de 

sarcini

Servicii de pază și deservire tehnică 
a sistemelor de securitate pentru 
anul 2023:

	Paza fizică pentru Blocul 
administrativ, blocul nr.2 și 
clădirea din str. Pușkin 44;

	Paza tehnică inclusiv deser-
virea sistemului antiincen-
diar și antiefracție pentru 
Blocul administrativ, blocul 
nr.2, clădirea din str. Pușkin 
44 și trezoreriile regionale 
Bălți și Comrat;

	Deservirea sistemului de 
supraveghere video.

1 410 000,00

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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Condiții de participare:

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 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea 
cerințelor tehnice și de calificare

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
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 Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 07.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ Unitate de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Produse de îngrijire personală pentru anul 2023

1 33700000-7 Lotul nr. 1
Săpun lichid

(500 ml)

200 buc.

Caracteristici: cu glicerină
Ambalaj: 500 ml
Dotare: cu dozator
PH neutru

2 400,00 

2 33700000-7
Lotul nr. 2

Săpun lichid
(5 l)

1 780 buc.
Caracteristici: cu glicerină
Ambalaj: 5 l
PH neutru

62 300,00

3 33700000-7
Lotul nr. 3

Săpun de uz casnic 
și de rufe

300 buc.
Conform specificațiior 
tehnice ale bunurilor din 
pozițiile 3.1 și 3.2

1 300,003.1

33700000-7

Săpun de uz casnic 100 buc.

Caracteristici: cu cremă
Greutate: 100 gr
Ambalaj: pentru fiecare 
bucată

3.2 Săpun de rufe 200 buc.
Greutate: 250 gr
Procentul de acizi grași: 
72%

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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4 33700000-7 Lotul nr. 4
Hârtie igienică 47 384 buc.

Culoare: albă
Celuloză: 100%
Caracteristici: în 2 straturi, 
de tip biologică (se dizolvă 
în apă)
Tip ambalaj pentru 1 
buc.: rulou
Dimensiuni rulou:

- lungime: 170 m
- diametru exterior: 19 cm 
(±5%)
- diametru interior: 6 cm 
(±5%)
- lățime: 19 cm (±5%)

805 528,00

5 33700000-7
Lotul nr. 5

Prosoape de hârtie 
(zig-zag)

10 000 amb.

Culoare: albă
Celuloză: 100%
Caracteristici: în 2 straturi
Dimensiuni: 24 x 20,5 cm
Ambalaj: 200 - 210 buc. 
per ambalaj

130 000,00

6 33700000-7
Lotul nr. 6

Prosoape de hârtie 
(rulou)

19 000 rulouri

Culoare: albă
Celuloză: 100%
Caracteristici: în 2 straturi
Ambalaj: rulou
Dimensiuni rulou:

- lungime: 124 m
- diametru exterior: 15,8 
cm (±5%)
- diametru interior: 3,8 cm 
(±5%)
- lățime: 20 cm (±5%)

741 000,00

7 33700000-7
Lotul nr. 7

Prosoape de hârtie 
perforată

1 000 rulouri

Culoare: albă
Celuloză: 100%
Caracteristici: în 2 straturi, 
cu perforare
Ambalaj: rulou
Dimensiuni rulou:

- lungime: 80 m
- diametru exterior: 18 cm 
(±5%)
- diametru interior: 45 cm 
(±5%)
- lățime: 20 cm (±5%)

36 000,00

8 33700000-7 Lotul nr. 8
Șervețele umede 8 430 amb.

Tip: umede, antibacteriene
Caracteristici: ambalaj 
cu capac, testate 
microbiologic
PH 5,5
Ambalaj: 72 file per 
ambalaj

101 160,00

Valoarea estimativă totală 1 879 688,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
prevederilor Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

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

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

Nu

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 08.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Servicii transport date pentru perioada 2023 - 2025

1 72318000-7

Lotul nr. 1

Servicii transport date „100/100 Mbps 2 IP 2 
Canale ”

serviciu

Servicii transport 
date sunt 

necesare pentru 
asigurarea bunei 
funcționalități a 

activității Agenției 
Servicii Publice.

1 620 000,00

2 72318000-7
Lotul nr. 2

Servicii transport date „Ethernet Layer 2” serviciu
54 000,00

3 72318000-7
Lotul nr. 3

Servicii transport date  „50/50 Mbps 1 IP” serviciu
915 000,00

4 72318000-7
Lotul nr. 4

Servicii transport date „100/100 Mbps 1 IP” serviciu
900 000,00

5 72318000-7

Lotul nr. 5

Servicii transport date „FO direct” (mun. 
Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 cu sediul 

central mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 42)

serviciu 105 000,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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6 72318000-7

Lotul nr. 6

Servicii transport date „FO direct” (mun. 
Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 cu sediul central 

mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 42)

serviciu 105 000,00

Valoarea estimativă totală 3 699 000,00

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

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice. 

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 
utilizate

-

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

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

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

Nr. 8 din 08.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1

72
25

32
00

-5

Servicii de 
mentenanță a 
Complexului 

protecție 
criptografică 

producere 
pentru anul 

2023

--/-- 950 000,00

1.  Serviciile de mentenanță a Complexului vor fi prestate la 
sediul Beneficiarului - adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 
42, în următoarea formă: revizie, repunere în funcție,  
intervenții accidentare și înlocuirea pieselor de schimb a 
echipamentului în cazul defecțiunilor.

2. Întreținerea tehnică va cuprinde următoarele echipamente: 

(a) Fujitsu Primergy BX900 Blade Enclosure

Primergy Blade Chassis BX900S2

• 7 x Primergy Blade Servers BX920S3

• 2 x Primergy BX Connection Blade Brocade 5450

• 2 x Primergy BX Ethernet Switch IBP 36/8+2

• 2 x Management Blade

(b) Fujitsu Storage Eternus DX90 S2

Dual RAID Controller Module 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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• 2 x FC Host Adapters

• 12 x 1TB NL-SAS disk drives 

• 2 x Power Supply Units

(c) Echipamente de comunicații: 

• 2 x WatchGuard M200 Firewall

(d) Time Server: 

Meinberg Lantime: M300 NTP Server

3. Pentru fiecare tip de echipament vor fi prestate următoarele 
servicii:

(a)  Deservirea tehnică periodică (2 ori în an)  prin prestarea 
serviciilor de suport și upgrade a softului Firmware, precum 
și a softului integrat în limita versiunilor disponibile pentru 
echipamentul deservit;

(b)  Diagnosticarea defecțiunilor, rezolvarea problemelor 
legate de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a 
echipamentului;

(c) Remedierea defecțiunilor critice ale echipamentului se va 
efectua la sediul Beneficiarului și nu va depăși 12 ore, pentru 
defecțiuni de nivel mediu - până la 3 zile lucrătoare și pentru 
cazurile nesemnificative -  până la 7 zile lucrătoare; 

Remedierea defecțiunilor presupune repararea sau 
substituirea componentelor defectate, instalarea, 
configurarea și testarea funcționării adecvate a lor;

(d) Piesele de schimb necesare pentru înlăturarea defecţiunilor 
vor fi puse la dispoziție de către Prestator.

(e) Consultanța tehnică pentru personalul de întreținere.

4.  Întreținerea periodică va fi efectuată de două ori pe an în 
conformitate cu programul stabilit în comun între Beneficiar 
și Prestator. Întreținerea periodică va include lista serviciilor 
profilactice, după cum este specificat în contract.

 5.  Diagnosticarea problemei va fi efectuată la solicitarea 
Beneficiarului și nu va depăși 6 ore (24x7 în situații critice și 
8x5 în celelalte situații); Numărul solicitărilor este nelimitat.

6.  Prestatorul de servicii va pune la dispoziția Beneficiarului 
numere de telefon „hot-line” și adresa de e-mail/Service-Desk 
pentru transmiterea și înregistrarea promptă a cererilor de 
deservire.

7.  La elaborarea contractului de mentenanță, Prestatorul de 
servicii va coordona cu Beneficiarul categoriile de posibile 
disfuncționalități, modalitățile de soluționare la fiecare, 
precum și timpul mediu de eliminare a defecțiunilor pentru 
fiecare categorie.

8. Eliminarea disfuncționalităților minore se vor efectua 
on-site, fără a sista funcționarea celorlalte componente ale 
complexului, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere 
tehnic și nu contravine cerințelor tehnicii de securitate.
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice. 

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

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

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

9. Echipamentele furnizate pentru înlocuire vor satisface pe 
deplin caracteristicile tehnice ale echipamentului înlocuit. 
Termenul de garanție și deservire a echipamentului înlocuit 
va fi de 12 de luni.

10.  La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi în cadrul 
contractului de mentenanță  consultații tehnice legate de 
funcționarea Complexului, precum și de dezvoltarea acestuia.

11. Prestatorul de servicii va duce evidența și va gestiona 
licențele pentru echipamentele și software-ul Complexului.

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

Nr. __8____din__08.11.2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Școala Profesională din Rezina

IDNO 1014606002619

Adresa Or.Rezina, str.Matrosov 6

Numărul de telefon/fax 025422279

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.sprezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crijanovschii Eudochia ,  tel.068469040 scoalaprofesionala.
rezina@inbox.ru

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

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

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

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)

IP Școala Profesională din Rezina , buget, obiectul principal de 
activitate :servicii educaționale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
 

39711300-2

Achiziționarea  
elementelor intermediare 
pentru CAZAN BALI RTN

5

 Achiziționarea elementelor 
intermediare pentru CAZAN BALI 
RTN necesare pentru funcționarea 
normală a cazanului și încățzirea 
blocurilor în I.P. Școala  Profesională 
din Rezina .

29167

Total general fără TVA 29167

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 ˅V

Da ˅

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

Nu ˅V

Da ˅

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Agent economic cu activitate în domeniu nu mai 
puțin de 5 ani,fără datorii ,insolvabil.

Cel mai mic preț fără TVA ,cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare
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III. Alte informații:

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

08.11.2022

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 ˅V

Da ˅

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 08.11.2022

Reparația acoperișului al blocului ftiziatrie și Sistemului de ventilare al blocului ftiziatrie REPETAT

 Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.16 – Pruncul 
IDNO 1006601000945
Adresa MD-2032, or. Chişinău, str. Pruncul 44
Numărul de telefon/fax 022 61-53-51
Adresa de e-mail a autorității contractante p16achizitie@anp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Soltan Vasile; Timofei Mihai 022-61-53-51
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA „RSAP”

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

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 de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA

1 45200000-9

Reparația acoperișului 
al blocului ftiziatrie și 

Sistemului de ventilare al 
blocului ftiziatrie

1 obiect în conformitate cu caietul de 
sarcini 7 321 121,01

Condiții de participare:

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

 Nu

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

 Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.16 - Pruncul 
va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării 

informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.16 - Pruncul, în scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Declarație privind valabilitatea ofertei Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică

Oferta Semnat cu semnătură electronică

Garanția pentru ofertă – 1%

Completată în conformitate cu Anexa nr. 
9 la Documentația standard - în original, 
emisă de o bancă comercială; Termenul 
de valabilitate să fie egal cu perioada de 
valabilitate al ofertei – 60 din data limitei 
de depunere a ofertei zile  din ziua 
deschiderii ofertelor.
Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului 
nr.16 - Pruncul, semnat cu semnătură  electronică;

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7, în corespundere cu 
specificația parametrilor tehnici  solicitate in 
caietul de sarcini și indicarea utilajului propus, 
semnate cu semnătură electronică 

Grafic de executare a lucrărilor

Anexa nr. 10 la Documentația
standard, semnat cu semnătură  electronică, 
perioada maximă de executare a lucrărilor 
solicitat de către Autoritatea Contrcatantă 
maxim 12 luni. după primirea ordinului de 
începere a execuţiei

DUAE Confirmat prin semnătură electronică;

Acte solicitate prin DUAE,
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 24 de ore, la solicitarea 
autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie.

Declarație privind experiența similară Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate

Anexa nr. 13 la Documentația
standard, semnat cu semnătură electronică

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experților 
propus/propuși pentru implementarea contractului

Anexa nr. 15 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică; neincluderea 
specialiștilor atestați conform spectrului de 
lucrări va fi tratat ca ofertă ne conformă

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt   
îndeplinite de către aceștia

Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică

Informație privind asocierea Anexa nr. 17 la Documentația
standard, semnat cu semnătură electronică

Angajament terţ susţinător financiar

Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură  electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 
tehnică și profesională din partea susținătorului
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ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/ grupului de Operatori economici

Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 
tehnică și profesională din partea susținătorului

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 
tehnică și profesională din partea susținătorului

Declaraţie terţ susţinător profesional

Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 
tehnică și profesională din partea susținătorului

Avizul Agenției pentru
supraveghere tehnică

Anexa nr. 22 la Documentația
standard, semnat cu semnătură electronică

Raportul financiar pentru anul 2021 Copie – confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului;

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din 
registrul de Stat

Copie – confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului;

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat 
electronic de către operatorul economic;

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la 
momentul deschiderii ofertelor, semnat 
electronic de către operatorul economic;

Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin semnătura electronică a 
ofertantului;

Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate Minim 5 ani;

Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani Egală sau mai mare decât
8 266,06 mii lei;

Certificate de atestare profesională

Pentru persoanele responsabile (diriginți de 
șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în 
Caietul de sarcini, semnate electronic de către 
operatorul economic; 

Experiență similară

Minim 5 ani de activitate în domeniul executării 
lucrărilor în construcție și reconstrucție

Operatorul economic va confirma experiența 
prin prezentarea de copii ale contractului de 
antrepriză, proceselor verbale de recepție finală 
cu anexe,  executate în ultimii 5 ani a cel puțin a 
unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% 
din valoarea viitorului contract, sau valoarea 
cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală sau mai 
mare decât valoarea viitorului contract cu 
aplicarea semnăturii electronice;

Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității 
ISO 9001

Copie – confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului;
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Deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu 
ISO 14001

Copie – confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului;

Manualul calității Copie – confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului;

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

completat  în conformitate cu ordinul 
Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, 
confirmată prin semnătura electronică;

Examinarea documentației de proiect cu vizitarea șantierului 
până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender

Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura 
reprezentantului autorității contractante și a 
agentului economic participant (în format liber)

Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe 
perioada valabilității contractului

1) original, emisă de o bancă comercială, 
confirmat prin aplicarea ștampilei și 
semnăturii electronice; 
2) rețineri succesive din plata cuvenită 
pentru facturile înaintate, cu efectuarea 
transferului sumei respective pe un 
cont special deschis de către operatorul 
economic, pus la dispoziția autorității 
contractante, la o bancă licențiată, agreată 
de ambele părți, în conlucrare cu agentul 
economic declarant învingător 

Alte informații:

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

08.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
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

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 Valoarea de 2 596 426,00 lei pentru sistemul de 

ventilare v-a fi achitată de cofinanțatorul obiectului 
I.P. Unitatea de Coordonare, Implementare și 
Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății 
fără TVA, spectrul de lucrării enunțate de 
cofinanțator v-a fi scutit de plata TVA

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. 131/2015 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 IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO 1006601003968
Adresa Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax 022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante spital_acsr@gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
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)

 

https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie si ob iectul principal de 
activitate este presta re a serviciilor medico 
sanitare

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință

Valoarea       
estimată 

(se va 
indica 
pentru 

fiecare lot                             
în parte)

(lei)

1 33124130-5 Ansă Dormia ( standart)   Ø 
2-2,5 cm deschis Buc 2 (coșulet pentru extragerea corpilor 

străini ) 12 000,00

2 33124130-5 Ansă p/u polipectomie forma 
ovală L 180 – 200 cm Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma ovală 

L 180 – 200 cm 8000,00

3 33124130-5 Ansă p/u polipectomie forma 
hexagonală L180 – 200 cm Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma 

hexagonală L180 – 200 cm 8000,00

4 33169000-2
Forceps pentru biopsie pentru 

gastroscop lungimea 160-180 cm, 
cuve ovale , fenestrale cu / fără ac Buc 4

pentru gastroscop lungimea 160180 
cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără 

ac
6000,00

5 33169000-2
Forceps pentru biopsie pentru 

colonoscop lungimea  80-200 cm, 
cuve ovale , fenestrale cu / fără ac Buc 4

biopsie pentru colonoscop 
lungimea 180-200 cm, cuve ovale , 

fenestrale cu / fără ac
6000,00

6 33169000-2 Injectoare pentru endoscopie 
lungimea 180cm-200 cm Buc 5

Injectoare pentru endoscopie 
lungimea 180cm-200 cm 8000,00
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7

33141760-5

Capron răsucit, neabsorbabil, 
alb (necolorat), steril,ambalat 

în 2 ambalaje de protecție, 
USP-1, metric 4, a cite 20-25 m 

in bobina
buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb 
(necolorat), steril,ambalat în 2 

ambalaje de protecție, USP-1, metric 
4, a cite 20-25 m in bobina

20000,00

8

33141760-5

Capron răsucit, neabsorbabil, 
alb (necolorat), steril,ambalat 

în 2 ambalaje de protecție,  
USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 

m in bobina
Buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb 
(necolorat), steril,ambalat în 2 

ambalaje de protecție,  USP-2/0, 
metric 3, a cite 20-25 m in bobina

15000,00

9
33141121-4

Catgut plan steril, USP N1 
(metric 5), lungimea 150-

170cm Buc 180

Catgut plan steril, USP N1 (metric 5), 
lungimea 150-170cm 8000,00

10

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N16Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

buc 200

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N16Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

20000,00

11

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N18Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

buc 300

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N18Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

20000,00

12

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N20Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual
buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N20Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual 10000,00

13

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N22Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N22Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual 10000,00

14

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N24Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub 
drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii 
laterale (la nivele diferite distanța 

1 cm ) ambalaj individual Buc 80

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N24Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual 10000,00

15
33141200-2

Cateter p/u pancreato-
colangiografie retrogradă Ø 
2mm lungimea 180-200 mm Buc 5

Cateter p/u pancreato-
colangiografie retrogradă Ø 2mm 

lungimea 180-200 mm 10000,00
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16

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N26Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual
buc 60

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N26Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

10000,00

17

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N28Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual
buc 40

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N28Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) 

ambalaj individual

10000,00

18

33680000-0

Set de drenaj pentru 
cistostomie suprapubiană 14F 

cu cateter Foley
buc 5 Set de drenaj pentru cistostomie 

suprapubiană 14F cu cateter Foley
7000,00

19 33680000-0
Set de drenaj pentru 

cistostomie suprapubiană 14F 
x 48 cm tip PIGTAIL

buc 5
Set de drenaj pentru cistostomie 

suprapubiană 14F x 48 cm tip 
PIGTAIL

7000,00

20 33680000-0 Hîrtie cardio ECG 
210x280x143 buc 15 Hîrtie cardio ECG 210x280x143 2000,00

21
33169000-2

Hîrtie cardio ECG 215x300 buc 100 Pentru aparatul COMEN 8000,00

22 33680000-0 Manjetă pentru monitor MEC 
2000 13,1*23.5cm Buc

20 Manjetă pentru monitor MEC 2000 
13,1*23.5cm 7000,00

23 33680000-0

Manjetă pentru monitor MEC 
2000

17,5x31-40 sm

buc 10
Manjetă pentru monitor MEC 2000

17,5x31-40 sm
7000,00

24 33169000-2 Papilotom  arcuat  L 180-200 
mm Buc 10 Papilotom  arcuat  L 180-200 mm 50000,00

25 33169000-2 Papilotom  cu ac  L 180-200 
mm Buc

4
Papilotom  cu ac  L 180-200 mm 15000,00

26 33680000-0 Perii /arici, iorş / p/u curăţat 
cistoscoapele 35 cm Buc 20 Perii /arici, iorş / p/u curăţat 

cistoscoapele 35 cm 1000,00

27 33680000-0

Capron USP-2 , metric 5 , a 
cite 20-25 m in bobina ,rasucit 

neasorbabil ,alb  (necolorat 
),steril ambalat in 2 ambalaje 

de protectie buc 100

Capron USP-2 , metric 5 , a cite 20-
25 m in bobina ,rasucit neasorbabil 
,alb  (necolorat ),steril ambalat in 2 

ambalaje de protectie
10000,00

28 33141310-6
Seringa pentru gastroscop, 
colonoscopy 50-60 ml , cu 
orificiu marginal , fără ac

Buc
20 În ambalaj individual cu orificiu 

marginal 5000,00

29 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza de 
tesatură buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de 

tesatură 16000,00

30 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza de 
material nețesut buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de 

material nețesut 16000,00

31 33680000-0 Percu Trach PDT set typ 1 
Dilatationsset N 9 Buc. 2 Percu Trach PDT set typ 1 

Dilatationsset N 9 20000,00
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32 33680000-0 Material nesesut 200m.X 90 
cm buc 5 Material nesesut 200m.X 90 cm 3000,00

33
33141200-2

Cateter Folley cu 3 canale,22 
Frenci ,silicon volumul 

balonului 60-70 ml Buc. 30

Cateter Folley cu 3 canale,22 Frenci 
,silicon volumul balonului 60-70 ml 15000,00

34
33141200-2

Cateter Folley cu 3 canale 
22 Frenci ,silicon ,volumul 

balonului 70-100 ml buc
30 Cateter Folley cu 3 canale 22 Frenci 

,silicon ,volumul balonului 70-100 ml 10000,00

35
33141200-2

Cateter Folley cu 2 canale ,22 
frenci, volumul balonului 50-

70 ml buc 30

Cateter Folley cu 2 canale ,22 frenci, 
volumul balonului 50-70 ml 10000,00

36 33680000-0 Hirtie ECG 210 x 140 buc 100 Hirtie ECG 210 x 140 8000,00

37 33680000-0 Set subclave N 7 F Buc. 100 Set subclave N 7 F 20000,00

38 33680000-0 Set Laringoscop Buc. 3 Din metal 7000,00

39 33600000-6 Termometru medical pentru 
pacienti fără mercur buc 100

Înregistrat la Departamentul 
Metrologie cu ştampilă de verificare 

la livrare
20000,00

40 33600000-6 Set p/u irigare cu Termofor 2-3 
litre buc 5 Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre 1000,00

41 33123100-9 Tonometru (manjetă fără 
metal) cu stetoscop Buc 50

Tonometru (manjetă fără metal) 
cu stetoscop – înregistrat la 

Departamentul Metrologie cu 
ştampilă de verificare la livrare.

15000,00

42 33600000-6 Tub endotrahial cu manjetă 
N  7.5 Buc 70 Tub endotrahial cu manjetă N  7.5 2000,00

43 33600000-6 Ulei pentru masaj 150 ml buc 50 Ulei pentru masaj 150 ml 2000,00

44 33680000-0 Hîrtie foto p/u USG (super 
ULSTAR-1100S) buc 50 Hîrtie foto p/u USG (super ULSTAR-

1100S) 20000,00

45 33680000-0 Masti CPAP-universal full face 
mărimea M buc 3 Masti CPAP-universal full face 

mărimea M 3000.00

46 33680000-0 Masti CPAP-universal full face 
mărimea L buc 3 Masti CPAP-universal full face 

mărimea L 3000,00

47 33680000-0 Ac pentru seringa 21/G/0,8 
mm x 40 mm steril buc 3000 Ac pentru seringa 21/G/0,8 mm x 40 

mm steril 1500,00

48 33600000-6 Foarfece chirurgicale drepte 
cu 2 vîrfuri ascutit L- 14 buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

49 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N12 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 

folosinta N12 500,00

50 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N16 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 

folosinta N16 500,00

51 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N20 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 

folosinta N20 500,00

52 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu 2 
vîrfuri incovoiate L – 14 cm buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

53 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu 1 
vîrfuri ascutit drept L – 14 cm buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

54 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu vîrf 
bont vertical drept 17 cm buc 4 Otel inoxidabil 400,00

55 33600000-6 Pensa Mosquito incovoiata L 
15 cm buc 10 Otel inoxidabil 5000,00
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56 33600000-6 Crontang drept L – 17 cm buc 6 Otel inoxidabil 3000,00

57 33600000-6 Pensa hemostatica dintata L 
17 cm buc 6 Otel inoxidabil 3000,00

58 33600000-6 Penceta chirurgicala L – 15 cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

59 33600000-6 Penceta anatomice L – 15 cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

60 33600000-6
Catgut simplu(plain catgut) 

USP N0(metric 4) fără ac, 
lungimea atei 150 cm

buc 60
Catgut simplu(plain catgut) USP 

N0(metric 4) fără ac, lungimea atei 
150 cm

6000,00

61 33600000-6
Catgut simplu(plain catgut) 

USP N2(metric 6) fără ac, 
lungimea atei 150 cm

buc 60
Catgut simplu(plain catgut) USP 

N2(metric 6) fără ac, lungimea atei 
150 cm

6000,00

62 33600000-6 Stenturi biliary PVC BSS7fr/10 
cm buc 3 Stenturi biliary PVC BSS7fr/10 cm 1200,00

63 33600000-6 Stenturi biliary PVC 
BSS10fr/8-9 cm buc 3 Stenturi biliary PVC BSS10fr/8-9 cm 1200,00

64 33600000-6 Stenturi biliary PVC 
BSS8,5fr/11 cm buc 2 Stenturi biliary PVC BSS8,5fr/11 cm 800,00

65 33600000-6 Stenturi biliary PVC 
BSS10fr/12 cm Buc 2 Stenturi biliary PVC BSS10fr/12 cm 800,00

66 33600000-6 Hloroform kg 15 Hloroform 1125,00

67 33600000-6 Formalin kg 10 Formalin 360,00

68 33600000-6 Lamele de acoperite 
18*18(100 buc) buc 5 Lamele de acoperite 18*18(100 buc) 360,00

69 33600000-6 Lamele de acoperite 
24*50(100 buc) buc 40 Lamele de acoperite 24*50(100 buc) 720,00

70 33600000-6 Toluen CDA (curat pentru 
analiza) kg 50 Toluen CDA (curat pentru analiza) 670,00

71 33600000-6 Microscopes  slides 50 buc 
25*75*1,2 mm ground edges buc 2000 Microscopes  slides 50 buc 

25*75*1,2 mm ground edges 1000,00

72 33600000-6 Microtome Blade MX35 
Ultra(50 buc) buc 3 Microtome Blade MX35 Ultra(50 

buc) 6000,00

73 33600000-6 Parafin  t 48 – 50 amorf kg 5 Parafin  t 48-50 amorf 750,00

74 33600000-6 Hîrtie de filtru kg 5 Hîrtie de filtru 480,00

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  cel mai mic preț , corespunderea tu-
turor parametrilor tehnici și prezen-
tarea documentelor solicitate obliga-
toriu 
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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 utili-
zate

Licitație deschisă

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 
fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.13 din 07.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax 022/477266, 022/475255 
Adresa de e-mail ale autorității contractante  amt.ciocana@ms.md 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Evghenia DANU
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)

 amt.ciocana@ms.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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1  33000000-0 Medicamente
Comprimate

 
 Medicamente

300 000

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

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

Nu ˅

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

Nu ˅

Da ˅

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț, corespunderea 
cerințelor solicitate 

IV. Alte informații:

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

Capcs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate  
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

mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.12 din 07.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax 022/477266, 022/475255 
Adresa de e-mail ale autorității contractante amt.ciocana@ms.md 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Evghenia DANU
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)

 amt.ciocana@ms.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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1  33000000-0 Articole 
parafarmaceutice

Bucăți 

seturi 
 Articole parafarmaceutice

 1 200 000

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

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

Nu ˅

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

Nu ˅

Da ˅
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel scăzut preț, corespunderea cerințelor 

solicitate 

IV. Alte informații:

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

Capcs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate  
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

mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din 07 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului

IDNO 1003600151643

Adresa Burebista 93

Numărul de telefon/fax 022-55-96-46

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://mama-copilul.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebuc Corina

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire http://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate IMSP
 
Informații despre obiectul achiziției: servicii de colectare, de transport, și de eliminare a deșeurilor 
spitalicești pentru anul 2023. 

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumire 
serviciilor 
solicitate

U/M

Ca
nt

.

Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1
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e,
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an
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t ș
i d
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e 
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r

Kg

52
00

0

Neutralizarea deșeurilor infecțioase, tăietor-înțepătoare prin metode sigure, conform prevederilor actelor 
normative specifice.

Producătorul de deșeuri IMSP IMC va asigura segregarea deșeurilor pe categorii la sursă și evidența 
cantităților de deșeuri produse.

Deșeurile infecțioase și tăietor- înțepătoare se vor colecta separat în  recipiente marcate ,,deșeuri 
infecțioase” și ,,tăietor- înțepătoare”.

Recipientele  pentru segregarea deșeurilor  vor fi etichetate –se va înscrie categoria deșeurilor, denumirea 
secției, se va aplica pictograma ,,pericol biologic”,   

Evacuarea deșeurilor infecțioase din secții se va petrece  de 2 ori pe zi, care se vor transporta în cărucioare, 
destinate pentru evacuarea deșeurilor  și  se vor stoca în depozit/încăpere pentru păstrarea temporară a 
deșeurilor infecțioase .

Categoriile de deșeuri, care necesită eliminarea și tratarea finală a lor:

• Deșeuri infecțioase (toate deșeurile care conțin sînge, sau fluide biologice-seringi, perfuzii 
fără ac, sisteme de dialize, catetere fără ac,tubulatură, sonde gastrice, endotraheale , aspirație,uretrale, 
mănușe, comprese, pansamente, globule, meșe, set de naștere, operații,   echipament protecție de unica 
folosință,măști, recipient pentru probe de laborator, pungi cu componenți sangvini,pungi golite după 
componenți sangvivn,  pungi colectoare de urină, bandaj gipsat, etc. 

• Deșeuri tăietor-înțepătoare - deșeuri, care pot provoca leziuni mecanice- ace, bisturii, lamele, 
lame, ace catetere,sticlărie de laborator, pipette de unica folosire, capilare etc.

Evacuarea/transportarea  deșeurilor infecțioase - va asigura agentul economic zilnic sau la necesitate, 
conform programei aprobate de administrația institutului și agentul economic.

Agentul economic va asigura  :

* evidența cantităților de DRAM periculoase, care necesită transportarea/evacuarea și tratarea lor;  

* cu recipiente, containere pentru colectarea și păstrarea temporară;

* transportarea  a DRAM infecțioase, tăietor-înțepătoare;

* evacuarea/transportarea  zilnică, sau la necesitate a deșeurilor;

* tratarea deșeurilor periculoase în corespundere cu actele normative în vigoare;

* prezentarea actului de decontaminare sigură.

Valoarea estimata fara TVA – 767500.00 lei

http://mtender.gov.md/
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Condiții de participare:

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și care întrunește 
cerințele solicitate

Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022

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 Pentru anul 2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 09.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Procurorilor
IDNO 1016601000164
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Numărul de telefon/fax 022828515
Adresa de e-mail a autorității contractante sectie.logistica@csp.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.csp.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ardeleanu Liliana, 022828515, sectie.

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

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

SIA,,RSAP” Mtender

www.mtender.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumire bunurilor/

serviciilor solicitate

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 39130000-
2 Mobilier bucata Mobilier 981166.61

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 numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □

Da ˅

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

Nu □

Da ˅
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea 

de exercitare а activitd|ii profesioпale 
; Capacitatea есопоmiсă fiпапсiаrй; 
Capacitatea tеhпiсă; Staпdarde de asigurare а 
calității

mailto:sectie.logistica@csp.md
http://www.csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
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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 utilizate Acord-cadru ˅

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

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

Nu □

Da ˅

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind 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. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri ˅        

Servicii ˅       

Lucrări ˅
Obiectul de achiziție Mobilier birou / medical (s.Traumatologie 3) – 2022 (2)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661412791485 / 21062251 .

D a t a 
publicării:

25 aug 2022, 10:37

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661412791485?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 
Nr. oferte primite Total: 3

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661412791485
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661412791485?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661412791485?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului
*

Denumire SRL «INOXPLUS»
IDNO 1011600039984

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

MD-2005, mun.Chișinău, Petru Rareș 36, ap.48 / Telefon: 
(022) 317-318 / 078-262-888 / E-mail: tendere@inoxplus.
md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅     Nu ˅

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau alte-
le) Da ˅     Nu ˅

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

Loturile atribuite:
Nr. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

8
8.Masă mobilă 
p/u transportare 
medicamente

8.Masă mobilă p/u transportare medicamente - 
450x580x930H; Carcasa mesei din țeavă metalică 20x20 
cu grosimea de 1mm. Vopsită în condiții de fabrică 
cu vopsea-praf polimerică de culoare albă. Masă cu 2 
sertare metalice, pe rotile din cauciuc, sure cu d=50mm 
și sistem de blocare. Polițele din metal inox cu cant de 
H=50mm, care să nu permită căderea obiectelor. Termen 
de garanție 2 ani. Produs în condiții de fabrică, calitate 
impecabilă. ANEXA Nr.18

Buc 1

636 / 10.10.2022

6 998,90

9 9.Comodă p/u salon cu 
masă de hrănire

9.Comodă p/u salon cu masă de hrănire - 460x460x730-
1130H; Carcasa comodei din metal INOX cu grosimea de 
1mm, pe rotile din cauciuc, sure cu d=50mm și sistem 
de blocare. Comoda cu ușă și sertar metalic. Măsuță 
încorporată pliabilă, care va servi p/u hrănirea paientilor. 
Topul mesei din INOX, cu reglare pe înălțime de la 730mm 
la 1130mm. Încărcătură maximală = 20kg. Termen de 
garanție 2 ani. Produs în condiții de fabrică, calitate 
impecabilă. ANEXA Nr.14

Buc 31
262 

411,90

12 12.Masă p/u pregătire 
operație

12.Masă p/u pregătire operație - 2000x800x850H; Masă 
din INOX. Termen de garanție 2 ani. Produs în condiții de 
fabrică, calitate impecabilă. ANEXA Nr.53

Buc 1 6 439,00

TOTAL
275 

849,80
*

Denumire SRL «LIMANI-GRUP»
IDNO 1008600031193

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

MD-2020, mun.Chișinău, str-la.Studenților 4/2, ap.505   Telefon/fax:  079-476-
449 / 078-127-127   E – mail: diana.limani@mail.ru / limanigrup@gmail.com  
Web site: www.stul.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅     Nu ˅

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

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

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Model articol U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

4 4.Cuier
4.Cuier - Cuier simplu, pe podea, cu 4 suporturi pentru haine, 
confecționat din metal și plastic. Termen de garanție 2 ani. Produs în 
condiții de fabrică, calitate impecabilă. ANEXA Nr.41

Buc 2 637 / 04.10.2022 1 872,00

TOTAL 1 872,00
*

mailto:tendere@inoxplus.md
mailto:tendere@inoxplus.md
mailto:diana.limani@mail.ru
mailto:limanigrup@gmail.com
http://www.stul.md
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4. Alte informații:

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

Nu ˅ Da ˅

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Mediu
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1018601000102
Adresa Mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Număr de telefon/fax 022 820 770; 022 820 784
E-mail am@am.gov.md 
Adresa de internet am.gov.md 
Persoana de contact Teacă Cătălina

069223536

c_teaca@am.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)

Instituție publică, Implementarea politicii de protecție 
a mediului

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri ˅        

Obiectul de achiziție Reactivi chimici, materiale de referință și consumabile

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654857270546-PN-1654857270546

Data publicării: 10/06/2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654857270546?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

Cel mai bun raport calitate-cost ˅

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total: 424

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
424

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 424

mailto:am@am.gov.md
mailto:c_teaca@am.gov.md
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 01 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire LOKMERA SRL
IDNO 1007600011105
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu 9

022 28 88 22

office@lokmera.md 

www.lokmera.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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 178. conector cu 3  intrări 24300000-7 1 buc Nr. 43 din 
22.08.2022

2917,20
2 187. Ulei P3 2 l 8863,20

Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2

022 54 73 73

office@gbg.md 

www.gbg.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

mailto:office@lokmera.md
http://www.lokmera.md
mailto:office@gbg.md
http://www.gbg.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 169. Hîrtie pentru cîntărirea 
reactivilor

24300000-7 2 buc Nr. 42 din 
22.08.2022

2146,32

2 176. Perie de laborator 3 buc 144,00
3 177. Perie de laborator 3 buc 144,00
4 180. Recipient de plastic 100 buc 1320,00

Denumire KIRANTONI SRL
IDNO 1011600001572
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. M. Costin 18, of. 132

0600 85 449

office@kirantoni.com  

www.kirantoni.com  
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 145. Cuvete 24300000-7 6 buc Nr. 41 din 
22.08.2022

178812,00
2 170. Lampa pentru crom 1 buc 16800,00
3 171. Lampa pentru cupru 1 buc 15600,00
4 172. Lampa pentru mangan 1 buc 16800,00
5 173. Lampa pentru zinc 1 buc 18600,00

Denumire SRL SANMEDICO
IDNO 1003602008154
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. A. Corobceanu, 7A

022 62 30 32

sanmedico.office@gmail.com 

www.sanmedico.md   

mailto:office@kirantoni.com
http://www.kirantoni.com
mailto:sanmedico.office@gmail.com
http://www.sanmedico.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 42. Difenilamină 24300000-7 0,1 kg Nr. 40 din 
22.08.2022

474,00
2 59. Indicator bromofenol 

albastru C19H9 Br4O5S
0,025 kg 491,55

3 60. Indicator verde de bromcrezol 0,1 kg 7569,60

Denumire Temei-Vtac SRL
IDNO 1003600068064
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ginta Latina 17/1-86

069118991

temeivtac@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. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 70. Material de referinţă certificat 
CCO (COD eng)

24300000-7 1 buc Nr. 39 din 
22.08.2022

2640,00

2 71. Material de referinţă certificat 
Materii în suspensie

3 buc 9745,20

3 80. Material de referință pentru 
cadmiu (Cd)

1 buc 1065,60

4 81. Material de referință pentru 
crom (Cr)

1 buc 1065,60

5 83. Material de referință pentru 
mangan (Mn)

1 buc 1065,60

mailto:temeivtac@mail.ru
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6 84. Material de referință pentru 
nichel (Ni)

1 buc 1065,60

7 85. Material de referință pentru 
plumb (Pb)

1 buc 1065,60

8 86. Material de referință pentru 
zinc (Zn)

1 buc 1065,60

9 113. Solutie standard combinata 
Seven Anion Standart II, pentru 
cromatografia selectiva de ioni

1 buc 10665,60

10 135. Acetilene 1 buc 19464,00
11 136. Argon 10 buc 27996,00
12 181. set pentru Titrator AT1000 1 buc 32400,00

Denumire SRL BIOTECHLAB
IDNO 1004600067330
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/z
069831016
biotech_lab@mail.ru  

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

Nu 

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu  
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 2. Acetat de amoniu 24300000-7 2 kg Nr. 38 din 
22.08.2022

1050,00
2 25. Carbonat de calciu 0,25 kg 450,00
3 30. Clorura de potasiu 2 kg 792,00
4 32. Clorura de sodiu 0,2 kg 54,00
5 37. Clorură de mangan 

tetrahidrată
0,5 kg 630,00

6 56. Hidroxid de sodiu 20 kg 5040,00
7 89. Molibdat de amoniu 

tetrahidrat
0,5 kg 3960,00

8 92. Nitrat de potasiu 0,15 kg 684,00
9 93. Nitrat de sodiu 0,2 kg 660,00

10 99. Peroxid de hidrogen 3 l 990,00
11 111. Silicagel 3 kg 4740,00
12 151. Filtre membrană 4 buc 6360,00
13 152. Filtre membrană 1 buc 1698,00

mailto:biotech_lab@mail.ru
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Denumire Mic-Tan SRL
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Independenței 44, ap.34

022/21-25-70/20-24-93

mic-tan@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. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 9. Acid clorhidric 24300000-7 5 l Nr. 37 din 
22.08.2022

2064,00
2 11. acid dietilent-riamino-

pentaa-cetate, DTPA
0,1 kg 1776,00

3 17. Acid sulfuric 1 buc 324,00
4 19. Amidon (C6H10O5) 0,25 kg 246,00
5 20. Antimon-iltartrate de potasiu 

C8H10 K2O15Sb2
0,6 kg 2862,00

6 23. Bicarbonat de sodiu 2 kg 504,00
7 24. Bicromat de potasiu 1,5 kg 3000,00
8 27. Cloroform 45 l 13500,00
9 29. Clorura de fier FeCl3*6H2O 0,1 kg 114,00

10 31. Clorura de potasiu 1,5 buc 540,00
11 33. Clorura de sodiu  fixanal 1 buc 300,00
12 34. Clorură de amoniu 1,25 kg 450,00
13 35. Clorură de bariu dihidrat 0,25 kg 240,00
14 36. clorură de calciu dihidrată 

CaCl2*2H2O
0,1 kg 240,00

15 38. Cromat de potasiu 0,1 kg 210,00
16 41. Dietilditio-carbamat 0,05 kg 63,00
17 44. Eluent concentrat 0.1 M 

Methane-sulfonic acid
1 l 2100,00

18 50. Fosfat de potasiu bibazic(II) 
K2HPO4

0,6 kg 432,00

19 51. Fosfat de potasiu monobazic 
KH2PO4

0,1 kg 264,00

20 54. Glicerina 4 l 360,00

mailto:mic-tan@mail.ru
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21 61. Iod 5 buc 4800,00
22 65. Laurilsulfat de sodiu 0,05 kg 432,00
23 69. Material de referință certificat 

CBO5 (BOD eng)
2 buc 8682,00

24 74. Material de referință certificat 
pH 6,865

1 buc 1080,00

25 77. Material de referință de 
Metabisulfite de sodiu

1 buc 3564,00

26 78. Material de referință de 
Nitrați (NO3-)

1 buc 1800,00

27 87. Material de referinţă Produse 
Petroliere(DRO)

1 buc 4530,00

28 90. N-Hexan 50 l 33264,00
29 94. Oxalat de amoniu 0,2 kg 72,00
30 96. Oxid de magneziu 0,1 kg 32,40
31 98. Paranitroanilină 0,3 kg 2142,00
32 100. Peroxidisulfat de potasiu, 

K2S2O8
0,2 kg 600,00

33 101. pH 10.00 Buffer solution 5 buc 3930,00
34 102. pH 4.00 Buffer solution 5 buc 3930,00
35 103. pH 7.00 Buffer solution 5 buc 3930,00
36 105. Reactiv lui GRIES 0,3 kg 1260,00
37 106. Reactiv lui Nesler 8 l 6336,00
38 107. Salicilat de sodiu 0,15 kg 300,00
39 108. Sarea lui Mohr 2,5 kg 1800,00
40 109. Sarea lui Mohr 2 buc 900,00
41 110. Sarea lui Segnet/tartrat Na 

si K
2,5 kg 1140,00

42 116. Soluţie standard de aldehidă 
formică

4 buc 7200,00

43 121. Sulfat de mangan 
monohidrat

0,6 kg 1032,00

44 123. Sulfat de potasiu 0,25 kg 228,00
45 124. Sulfat de sodiu anhidru 3 kg 720,00
46 125. Sulfit de sodiu Na2SO3 0,1 kg 84,00
47 126. Tetraborat de sodiu 

(Na2B4O7* 10H2O)
0,2 kg 180,00

48 128. Tiosulfat de sodiu 0,6 kg 360,00
49 129. Tiosulfat de sodiu Na2S2O3* 

5H2O
1 buc 540,00

50 130. Trietanolamina 0,1 kg 480,00
51 131. Trilon B 0,15 kg 138,00
52 132. Trilon B fixanal 2 buc 900,00
53 134. α- Naftilamină 0,25 kg 900,00
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54 141. Camera de cauciuc 50 buc 6300,00

55 146. Elctrod de referință 1 buc 2520,00
56 150. Filtre AФА-ВП-20-1 70 buc 46620,00
57 156. Filtre Whatman 14 buc 11130,00
58 159. Filtru fiban 0,2 kg 1326,00
59 162. Furtun de silicon 10 m 600,00
60 163. Furtun de silicon 20 m 1440,00
61 165. High Flux Capsule Filter/

Filtru de capsule cu flux mare
3 buc 18018,00

Denumire ECOCHIMIE SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap.85

022 109-111

022 109-222

info@ecochimie.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 1. 1,10-phenantroline 
monohidrat

24300000-7 0,05 kg Nr. 36 din 
22.08.2022

600,00

2 3. Acetat de sodium, anhidru 0,55 kg 396,00
3 4. Aceton 20 l 5760,00
4 5. Acid acetic 2 l 408,00
5 7. Acid azotic 7,5 l 11691,00
6 8. Acid clorhidric 3 l 630,00
7 10. Acid clorhidric, pentru AAS 7,5 l 11700,00
8 12. Acid L-glutamic C5H9NO4 0,5 l 1080,00
9 13. Acid n-fenilantranilic 0,02 kg 45,60

10 14. Acid ortofosforic 8,2 l 4034,40
11 16. Acid sulfuric 79,5 l 9301,50
12 21. Azid de sodiu (NaN3) 0,15 kg 882,00
13 22. Azotat de argint AgNO3 0,25 kg 8700,00

mailto:info@ecochimie.md
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14 26. Clorhidrat de hidroxilamină 0,1 kg 478,80
15 28. Clorura de calciu CaCl2 

anhidru
1 kg 714,00

16 39. Cyclohexane 30 l 17280,00
17 40. D-glucoza anhidră 0,5 kg 357,00
18 47. Fenilhidrazină hidroclorura 0,3 kg 3682,80
19 48. Fenoftaleina, C20H14O4 0,2 kg 432,00
20 49. Feroină, [Fe(C12H8N2) 3]SO4 0,1 l 1080,00
21 52. Fosfat de sodiu bibazic(II) 

heptahidrat Na2HPO4 · 7H2O
0,1 kg 142,80

22 53. Gelatină 0,1 kg 216,00
23 55. Hidroxid de amoniu 1 l 54,00
24 57. Hidroxid de sodiu 1,5 buc 180,00
25 58. Indicator 1,5 difenilcarbazonă 0,025 kg 1918,50
26 63. Iodură de  sodiu 0,1 kg 696,00
27 64. Iodură de potasiu 6 kg 14328,00
28 66. Material de referință  Amoniu 

(NH4+)
2 buc 2256,00

29 67. Material de referinţă  Sulfați 
(SO42-)

2 buc 2256,00

30 75. Material de referință certificat 
pH 7,410

1 buc 1116,00

31 79. Material de referinţă Nitrit 
(NO2-)

1 buc 1764,00

32 82. Material de referință pentru 
cupru (Cu)

1 buc 1234,80

33 88. Metaarsenit de sodium 0,1 kg 156,00
34 91. Nitrat de mercur II 0,05 kg 972,00
35 95. Oxid de crom (VI) 0,1 kg 594,00
36 97. Oxid de mercur II 0,05 kg 1620,00
37 112. Solutie pentru curaţarea 

electrozilor pH
1,5 buc 1080,00

38 114. Solutie standard pentru 
conductivitate1410 µs/cm

2 buc 540,00

39 115. Solutie standard pentru 
conductivitate147 µs/cm

1 buc 558,00

40 118. Sulfat de argint 0,2 kg 8790,00
41 119. sulfat de hidrazină 0,5 kg 2268,00
42 120. Sulfat de magneziu  7H2O 1,2 buc 187,20
43 133. Toluen 1 l 174,00
44 137. aspirator AM5 1 buc 4320,00
45 144. Clește metalic 2 buc 578,40
46 147. Electrod de sticlă 1 buc 2398,80
47 157. Filtru 38 buc 2188,80
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48 158. Filtru 6 buc 273,60
49 167. Hîrtie de filtru 30 buc 1728,00
50 168. Hîrtie de filtru 20 kg 2160,00
51 174. Pensetă 3 buc 216,00
52 175. Pensetă pentru filtrele de 

praf
2 buc 768,00

53 179. Pisetă 7 buc 262,50
54 182. Spatulă 4 buc 816,00
55 185. tuburi indicatoare CO - 0,25 5 buc 12240,00

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 ˅               

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

Nu ˅        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
nu se aplică

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 se aplică

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.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Mediu

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1018601000102

Adresa Mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

Număr de telefon/fax 022 820 770; 022 820 784

E-mail am@am.gov.md 

Adresa de internet am.gov.md 

Persoana de contact Teacă Cătălina

069223536

c_teaca@am.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)

Instituție publică, Implementarea politicii de protecție a mediului

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri ˅        
Obiectul de achiziție Echipament de laborator
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657534582608-PN-1657534582608

Data publicării: 11/07/2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657534582608?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

Cel mai bun raport calitate-cost ˅
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total: 14
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 14
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 14

mailto:am@am.gov.md
mailto:c_teaca@am.gov.md
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 02 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire LOKMERA SRL
IDNO 1007600011105
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu 9

022 28 88 22

office@lokmera.md 

www.lokmera.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 10. Echipament de prelevare a 
particolelor PM 2,5: PM10 mkm 
cu două tuburi de prelevare 
incluse(PM2,5; PM10)

33100000-1 1 buc Nr. 50 din 
20.09.2022

425736,00

Denumire SRL BIOTECHLAB
IDNO 1004600067330

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

Mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/z

069831016

biotech_lab@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

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

Nu 

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu  

 

mailto:office@lokmera.md
http://www.lokmera.md
mailto:biotech_lab@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 3. Agitator în plan vertical a 
vaselor 

360 mm × 100 mm × 420 mm

33100000-1 1 buc Nr. 48 din 
20.09.2022

29400,00

2 9. Set 2 testo 340 S2  - Analizor 
de gaze de ardere cu 4 senzori 
(O2,CO,NO,SO2) și accesorii

1 buc 71370,00

Denumire ECOCHIMIE SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap.85

022 109-111

022 109-222

info@ecochimie.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 7. Ionomer cu electrod combinat, 
cu acuratețea        ( pH ±0,1 / ±0,01 
/ ±0,005)

33100000-1 1 buc Nr. 49 din 
20.09.2022

28644,00

Denumire Triumf-Motiv SRL
IDNO 1012600021180
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Grenoble 193 of. 1301

+373 22 768841

triumf.motiv@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

mailto:info@ecochimie.md
mailto:triumf.motiv@mail.ru
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 4. Termostat incubator cu racire 
forţată pentru determinarea 
consumului biochimic de oxigen 
CBO 5

33100000-1 1 buc Nr. 47 din 
20.09.2022

51336,00

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 ˅               

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

Nu ˅        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
nu se aplică

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 se aplică

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


88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       1   din__06.10.2022______                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P Gimnaziul „Doina si Ion Aldea-Teodorovici”

Localitate mun.Orhei

IDNO 1015620007530

Adresa Mun.Orhei str.Stejarilor nr.3

Număr de telefon/fax 0 235 30 182.    0 235 30 176

E-mail ceban.ana66@yahoo.com  zinadaduoffice@yahoo.com

Adresa de internet -

Persoana de contact Ceban Ana  07966504  Dadu Zinaida 069918850

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

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri ˅        

Servicii ˅       

Lucrări ˅

Obiectul de achiziție Lucrar de reparatie capitala la sala sportiva și festivă cu galeria 
de acces a încaperii de deservire pentru Gimnaziul Doina și Ion 
Aldea-Teodorovici_

Anunțul de participare Nr.: Ocds-b3wdp1-MD-1662377804303

Data publicării: 05,09,2022

Link:  bap@tender.gov.md

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 mijlocii:4 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 

mailto:ceban.ana66@yahoo.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. 
__01__ din 29.09. 2022 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. „CONSTRUCTIV GRUP”
IDNO 1014600001470
Date de contact 

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

mun Strășeni  str.Chișinăului 12 ap.50 
tel.060208040

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 Lucrar de reparatie capitala la 
sala sportiva și festivă cu galeria 
de acces a încaperii de deservire 
pentru Gimnaziul Doina și Ion 
Aldea-Teodorovici

45400000-1 buc. 12 din 
06.10.2022

832 028.24

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

2. Alte informații:

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

Nu ˅        

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.83  din 10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007601010493

Adresa Str. Mihai Eminescu, 33

Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72

E-mail achizitii.dglca@cmc.md

Adresa de internet www.dglca.md

Persoana de contact Teleman Oxana

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Acord-cadru

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări ˅ x

Obiectul de achiziție Lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC la blocurile de 
locuințe 

Anunțul de participare

Data publicării: invitatie de participare 

Link: 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅x

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ x

Contract subsecvent 

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 83 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

1.
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Denumire S. R. L. „IQ Fenster”
IDNO 1017600025172

Date de contact 

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

or.Chișinău,  str. V. Alecsandri, 58, ap. 1A, 

Tel.: 060 500 992

e-mail iq.fenster@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la blocurile 
de locuințe din sectoarele 

Centru și Ciocana

45200000-9 1,00
22-CS/22 din 
04.10.2022 1 872 432,97

2
Lucrări de schimbare a 

tâmplăriei PVC la blocurile de 
locuințe din sectorul Botanica

45200000-9 1,00

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 ˅     x   

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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.83-1  din 10.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Acord-cadru
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări ˅ x

Obiectul de achiziție Lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC la blocurile de 
locuințe 

Anunțul de participare
Data publicării: invitatie de participare 
Link: 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅x

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ x

Contract subsecvent 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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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. 83 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire S. R. L. „LIVART PRIM”
IDNO 1012600038364

Date de contact 

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

R-nul Ialoveni, s. Varatic

Tel.: 078 138 779

e-mail 

livartprim@gmail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de schimbare 
a tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectorul Rîșcani

45200000-9 1,00 nr. 19-CS/22 din 
04.10.2022

1 733 373,11

2 Lucrări de schimbare 
a tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Buiucani și 

Botanica

45200000-9 1,00

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 ˅     x   

Da ˅        

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

Nu ˅      x  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.38  din 01.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate procedura de reofertare în urma semnării acordului-cadru

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Potrivit planului de achiziții

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ˅       

Servicii ˅       

Lucrări ˅ x 
Obiectul de achiziție Reparația acoperișurilor la blocurile de 

locuințe
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623938649387

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1623938649387
Data publicării: 18.01.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅x

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 38 din 02 iunie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Danstar Evolution” SRL

IDNO 1007601010493

Date de contact 

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

com. Stăuceni, mun. Chișinău, 

Tel.: 078 899 784

 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a 
apartamentelor aflate în demisolul 
din str. Braniștii, 5/6, apartamentele 
56-72, inclusiv holurile și centrul pentru 
copii „Copiii ploii”.

 45200000-9 1,00 50-CA/22 din 

29  august   2022

1 878 913,42

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

2. Alte informații:

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

Nu ˅     x   

Da ˅        

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

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 73 din 10 octombrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Întreprindere Municipală

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Construcție modulară, sediu pentru salvamari în Parcul La Izvor, 
inclusiv instalarea

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659100108442

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659100108442

Data publicării: 29.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică X

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: X
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659100108442
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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. 73 din  24.08.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „EUROPROFLINE” SRL”
IDNO 1014600020534
Date de contact 

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

str. Botanica Veche, nr.43/1, ap. 43 

Tel: 373 78340000 

mail: igor.jidobin@europrofline.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu ˅       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu X

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Construcție modulară, 
sediu pentru salvamari 

în Parcul La Izvor, 
inclusiv instalarea

44200000-2 1 55-CA/21 din 
07.10.2022

1 197 600,00

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 ˅     X   

Da ˅        

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

Nu ˅        X

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
 
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii 
de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 88 din 10 octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Întreprindere Municipală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Achiziționare: Ghirlande, inclusiv instalarea 
și conectarea

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1662640372269 
ocds-b3wdp1-MD-1662640372269
Data publicării: 08.09.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 1

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662640372269
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662640372269
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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. 88 din  05.10.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „PRO TRON MEDIA ” SRL”
IDNO 10111600007699
Date de contact 

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

str. Str, Kiev nr.8

Telefon: 069997715

E-mail: protronmedia@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu ˅       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu X

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Achiziționare: Ghirlande, 
inclusiv instalarea și 

conectarea

31500000-1 1 57-CA/21 din 
10.10.2022

2 339 200,00

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 ˅     X   

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii 
de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 175/22AA din 10.10.2022

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

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/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Climatizatoare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662385425109

Data publicării: 05.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662385425109?tab=contract-notice   

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (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)

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. 375/22 din 27.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-notice
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Denumire „Climatsistem” SRL
IDNO 1003600002217
Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2064, mun. Chișinău, str. 
Şt. Neaga, 66; 022593032, climatsistem@yahoo.
com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r
Denumirea 
bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

inclusiv 
TVA

1 Climati-
zatoare

„Climatsistem” SRL 42512000-8 1 buc. Nr. 1083 din 
10.10.2022 56 406,00

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 și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

Nr. 174/22AA din 10.10.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Lămpi și aparate de iluminat

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1661773423197
Data publicării: 29.08.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661773423197?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 6 (şase)

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 6 (șase)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 6 (șase)

 

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 examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
368/22 din 22.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Euro Light” SRL
IDNO 1016600031961
Date de contact 

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

MD-2075, str. Mircea cel Bătrîn, 34, bloc 1, ap.19, 
mun. Chișinău, tel.069979392

e-mail: eurolight.vinzari@gmail.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

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

1 Tub fluorescent 18W G13 T8 „Euro Light” SRL
31520000-7

 5 450 
buc.

Nr. 1082 

din 10.10.2022

105 621,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 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:eurolight.vinzari@gmail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 11 octombrie 2022       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională Transport Auto
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1008601000617
Adresa Mun. Chișinău, strada Aleea Gării nr.6
Număr de telefon/fax 022-320-960
E-mail jubea.vasile@anta.gov.md   
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact Jubea Vasile
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Tipul autorității: Autoritate administrativă;

Obiectul principal de activitate: Supravegherea și 
respectarea cadrului normativ național și internațional 
în domeniul transporturilor rutiere.

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii □       

Obiectul de achiziție Servicii de suport și întreținere tehnică post-
implementare a SIA e-AT (Sistemul Informațional 
Automatizat e-Autorizație Transport)

Anunțul de participare Nr.: 21063806
Data publicării: 15 septembrie 2022       
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1663263514312 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063806/
lot/11600596/

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: achizitii.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.6 din 10.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. Alfa soft S.R.L.
IDNO 1005600040624
Date de contact 

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

069164413

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 suport și întreținere 
tehnică post-implementare a 
SIA e-AT (Sistemul Informațional 
Automatizat e-Autorizație 
Transport)

72315000-6 3 luni 87 din 
11.10.2022

348480,00

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 (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 10 octombrie 2022       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională Transport Auto
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1008601000617
Adresa Mun. Chișinău, strada Aleea Gării nr.6
Număr de telefon/fax 022-320-960
E-mail jubea.vasile@anta.gov.md   
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact Jubea Vasile
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Tipul autorității: Autoritate administrativă;

Obiectul principal de activitate: Supravegherea și 
respectarea cadrului normativ național și internațional în 
domeniul transporturilor rutiere.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii □       

Obiectul de achiziție Servicii de analiză, proiectare a caietelor de sarcini și a 
regulamentelor

Anunțul de participare Nr.: 21063848, ocds-b3wdp1-MD-1663319092438

Data publicării: 16 septembrie 2022       
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21063848/

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

Licitație electronică □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.5 din 04.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063848/
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Denumire Î.M. ”Orange Moldova” S. A.
IDNO 1003600106115
Date de contact 

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

022977701

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 analiză, proiectare 
a caietelor de sarcini și a 
regulamentelor

35123400-6 7 buc

(conform 
Anunțului)

86 din 
10.10.2022

801000,00

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 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   4      din_15 iunie 2022___                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Ialoveni

Localitate Or.Ialoveni

IDNO 1007601008568

Adresa Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun nr.45

Număr de telefon/fax 0268-85-211/0268-2-24-84

E-mail primaria.ial@gmail.com

Adresa de internet www.ialoveni.md

Persoana de contact Elena Palii tel: 0268-85-211

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)

Primaria; Autoritatea publica locala

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatia deschisa

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri ˅        

Servicii ˅       

Lucrări ˅

Obiectul de achiziție Lucrari de constructie retelelor exterioare de canalizare 
transa-3 si transa-6 in orasul Ialoveni

Anunțul de participare Nr.: 21062093

Data publicării: 06 mai 2022

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1661235656575

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 (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)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661235656575
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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. _7_ din _20 septembrie 2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SRL,,Prosperus Cons”
IDNO 1011600042056
Date de contact 

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

Adresa: mun.Chisinau s.Hulboaca str.Alba Iulia 
nr.5

Tel;060100315

e-mail: prosperuscons@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅       Nu ˅       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lucrari de constructie retelelor 
de canalizare in or.Ialoveni

45200000-9 1 114 din 
10.10.2022

7 056 000.40

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

2. Alte informații:

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

Nu ˅        

Da ˅        

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

Nu ˅        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  59 din  10.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și 
persoane cu dezabilități

Localitate com. Cocieri, raionul Dubăsari.
IDNO 1007601011401
Adresa Str. Țărmului 2 B
Număr de telefon/fax 024852580, 024842019
E-mail cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet
Persoana de contact Agatiev Tamara
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

locală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii ˅       

Lucrări ˅
Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare pentru lunile 

octombrie, noiembrie, decembrie anul 2022.
Anunțul de participare Nr.: 21061793

Data publicării: 17.08.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1660730912805

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: 20 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 48 din 14.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertanților:

Denumire SRL Discont-T
IDNO 1003601006049
Date de contact Tel: 067232556, 079886391

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ˅       Nu ˅      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 „Crupe și boabe”

Lotul 3 „Produse lactate”

15800000-6 Nr. 69 din 
20.09.2022

101563,20

Denumire SRL Agrotiras
IDNO 1002601001715
Date de contact 

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

Tel: 068355516

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ˅       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 2 „Pîine” 15800000-6 Nr. 70 din 
20.09.2022

44 847,00

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
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Date de contact 

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

Tel: 068611880,  022846333

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ˅       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 4 „Carne de găină”

Lotul 6 „Mezeluri”

15800000-6 Nr. 71 din 
20.09.2022

76 008,00

Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

Tel: 022-84-33-70;  079-22-28-38

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ˅       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Lotul 5 „carne de porc”

Lotul 7 „Pește”

Lotul 8 „Conserve de fructe și legume”

Lotul 9 „Diverse produse alimentare 
(condimente)”

Lotul 10 „Fructe”

Lotul 11 „Legume”

Lotul 12 „Dulciuri”

Lotul 13 „Ouă de găină”

15800000-6
Nr. 72 din 

20.09.2022

153 555,20
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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.21053763 din 19.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a
Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29
E-mail dets_riscani@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact Negru 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 de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri ˅  

Servicii ˅  

Lucrări ˅  

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperișurilor la instituțiile 
subordonate DETS s.Rîșcani

Anunțul de participare Nr.: 21053763
Data publicării: 23.03.2022 
Link-ul:https: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648035118904?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

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

 „Datacons Service” SRL

„Nano Décor” SRL

„Granit-Grand Lux” SRL

„Elinatcons”SRL

„Rom Vic”SRL  

„Simcon-Lux”SRL

„Vatel Prim”SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01-15/271 din 27.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Datacons Service” SRL

IDNO 1012605001057
Date de contact 

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

022 44 53 78

datacons.service@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 Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 1 

Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.13, 

45261900-3 1
50 din 

20.07.2022
252440,43

2

Lotul 2

Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.25, 

45261900-3 1 50 din 
20.07.2022

252195,77

3 Lotul 3

Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.38, 
str. Grădinilor 23/1

45261900-3 1 50 din 
20.07.2022

252440,43

4 Lotul 5

Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.56

45261900-3 1 50 din 
20.07.2022 203110,07
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5 Lotul 6

Lucrari de hidroizolare a acoperisului și de 
schimbare a timplariei (în gr. nr. 7, 9,11, 12, 13) la 
IET nr.159, 

45261900-3 1 50 din 
20.07.2022

434679,49

Lotul 7

Lucrari de hidroizolare a acoperisului, blocul V, la 
LT”M.Lomonosov”, 

45261900-3 1 50 din 
20.07.2022 279596,68

6 Lotul 8

Lucrari de hidroizolare a acoperisului la LT 
A.Russo, 

45261900-3 1

50 din 
20.07.2022

255653,68

Denumire „Rom Vic”SRL   
IDNO 1003600098193
Date de contact 

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

022 44 53 78

rom-vic@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅       Nu ˅       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 4

Lucrari de schimbare a acoperisului 
blocului principal si a depozitului 
adiacent la IET nr.41, str. Calea Orheiului 
77a.

45261900-3 1

39 din 
03.06.2022 335561,26

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

2. Alte informații:

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

Nu ˅        
Da ˅        

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

Nu ˅        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    24      din__10.10.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@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)

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru
Lucrări ˅       

Obiectul de achiziție Lucrări de construire a stadionului de baschet pe Stadionul 
Municipal Ungheni

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658898497434

Data publicării: 27.07.2022

Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658898497434?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

Cel mai bun raport calitate-cost ˅

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 0
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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. __22__ din ___29.08.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SRL”Aedificator”
IDNO 1011609003775
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33,  telefon 
079423063, vasile.cozari@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construire a 
stadionului de baschet pe 
Stadionul Municipal Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 262 din 
04.10.2022

1394151,08

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 ˅        

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 9 din  10  octombrie  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate or.Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax 0235/21-707/0235/22-612
E-mail dgorhei@gmail.com/galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Gorgos Galina, 079106889
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 Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri ˅  

Servicii ˅
Obiectul de achiziție Servicii  catering
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660201562203

Data publicării: 11.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660201562203?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 
Nr. oferte primite Total:  1 oferte

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

mailto:dgorhei@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660201562203
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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.  
9  din   21 septembrie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO 1004616001297
Date de contact 

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

or.Orhei

brodetchi.srl@gmail.com /068412288

Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅       Nu ˅       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii  catering 55500000-5 1 buc 212 
21.09.2022

637728,00

Total 637728,00
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 (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu ˅        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:brodetchi.srl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

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

E-mail amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante 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 Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări ˅

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru

Anunțul de participare  Nr: 21062144

Data publicării: 23 aug 2022, 16:12

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661259560898
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 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe platforma:  SIA RSAP Mtender 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1_ din 11.10.2022 s-a decis atribuirea procedurii de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Cons Art Engineering”

IDNO 1014600032805

Date de contact 

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

Ig.ceban@gmail.com , 069060165

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ˅       Nu ˅      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lotul 1 Lucrări de reparții la IMSP 
AMT Centru bloc CCD (str.31 August 

1989,63,) WC-uri et.2,3 

SRL”Cons Art 
Engineering”

Conform 
documentației de 
deviz              (F.3; 

5; 7)

Nr.123
 din

 11.10.2022

703 300,17

2. Lotul 2 Lucrări de reparții la 
IMSP AMT Centru bloc CMF-7 
(str.V.Docuceaev 11A) -SECȚIA 
MEDICINA DE FAMILIE NR.3 

SRL”Cons Art 
Engineering”

Denumire SRL ”P.V.CONST-SERVICE”

IDNO 1004600070745

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

const2005@list.ru/ 022 28 80 83

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

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lotul 3 Lucrări de reparții la 
IMSP AMT Centru bloc CMF-7 
(str.V.Docuceaev 11A) -SECȚIA 

SPECIALIȘTI

SC”PV Const 
-Service”SRL

Conform 
documentației de 

deviz              (F.3; 5; 7)
Nr.122

 din
 11.10.2022

312 121,06

mailto:Ig.ceban@gmail.com
mailto:const2005@list.ru/
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Anularea procedurii de achiziție publică:

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

Alte informații:

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

Nu ˅        

Da ˅        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 07.10.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.1-Taraclia

Localitate or. Taraclia

IDNO 1006601002064

Adresa str. Vodoprovodnaia, 5 

Număr de telefon/fax 0 294 25 5 86

E-mail p1achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact Cristina Gavrilița

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)

Instituția de stat cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate conform HG nr. 599/2020 – Procedură de Negociere fără 
publicarea prealabilă a unui Anunț de Participare

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice 
folosind procedura de negociere nr.599 din 12.08.2020 și 
anume pct. 128 subpct. (3) Penitenciarul nr.1- Taraclia își 
rezervă dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor de 
furnizare a energiei electrice cu Secția de alimentare cu Energie 
Electrică Basarabească și cu ÎCS „Premier Energy” SRL, ținînd 
cont de faptul că transformatorul, care se află în Basarabească 
nu are toată informația, mai mult, transformatorul nu are acces 
direct la liniile orașului. Transformatorul Secției de alimentare 
cu Energie Electrică Basarabească este unicul care poate real 
și fizic sa furnizeze energia electrică pentru sectorul deschis or. 
Basarabeasca.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: fără publicare
Link:  -202222182

Criteriul de atribuire utilizat Corespunderea cerințelor de calificare
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru ˅ -

Sistem dinamic de achiziții ˅ -

Licitație electronică ˅ -
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 30.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS „Premier Energy” SRL

IDNO 1014600043319

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

mun. Chișinău str. A. Doga 4, 022-431-112
Servic_client@premierenegy.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

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

Da ˅       Nu ˅       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu ˅      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de furnizare a energiei 
electrice pentru anul 2022

65300000-6 138 805 kW 2 AA 383 100,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ˅        

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

Nu ˅        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

mailto:Servic_client@premierenegy.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din 03.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1017620003075
Adresa mun.Chişinău, Bucureşti 64
Număr de telefon/fax 022 22 34 60
E-mail ltrfgh.asachi@gmail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact

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 de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de construcții capitale a sălii de sport cu 
extinderea și construcția spatiilor suplimentare (Etapa II)

Anunțul de participare Nr.: 21052745
Data publicării: 03.03.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646317547952?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 
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Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

”Stanila Agro”SRL

”Olbi Com”SRL

”Verilarproiect”SRL

”Mega Nord Construct”SRL

”Mihcon Plus”SRL

”Beloctan”SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01-20/419 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Stanila Agro”SRL
IDNO 1017600046366
Date de contact 

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

069889557

stanila.vova@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 Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de construcții capitale a sălii de 
sport cu extinderea și construcția spatiilor 
suplimentare (Etapa II)

45200000-9
1 buc 17 din 

29.06.2022 2627365,00

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 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ˅        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 08  din 11 octombrie  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina

Localitate or.Rezina 

IDNO 1007601011412

Adresa or.Rezina str.27 August,1

Număr de telefon/fax 025421825 fax 025425740

E-mail ecrijanovschii@mail .ru

Pagina web oficială consiliu.rezina.md

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

autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect principal 
de activitate: promovarea intereselor și solutionarea problemelor 
populației unității administrative-teritoriale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Concurs Cererea Ofertelor de Preţuri

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

_________________

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de renovarea drumului public local L 212, 
acces spre s.Pereni  (strat de beton asfaltic)

Anunțul de participare Nr. 21062946

Data publicării: 06.09.2022 ora 10 -17

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1662464909179

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Concurs Cererea Ofertelor de Preţuri

Total: 2 ofertanţi  

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2.

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei  grupului 
de lucru nr. 10/121062946  din 21 septembrie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”GENESIS International” SRL,

IDNO 1010600006879

Date de contact 

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

mun. Chișinău str.Albișoara,84/1,   email:drumuri.gi@gmail .com 
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Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu ˅       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu ˅       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor de renovarea 
drumului public local L 212, acces spre 
s.Pereni  (strat de beton asfaltic)

45200000-9 buc nr.40 din 
30.09.2022

719 984.75

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 67/A/22 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 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 ctif.gov.md

Persoana de contact
Ina Caba-Bradu, tel.068683838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md 

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Servicii, 202222923 NFP

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță corectivă a sistemului MTender
Cod CPV 72267000-4

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)

În temeiul art. 56, alin (1), lit. c) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 – „din motive tehnice, de creație sau referitoare 
la protecția drepturilor exclusive, un singur operator 
economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile 
necesare și nu există o altă alternativă” și întru continuitatea 
proceselor inițiate și desfășurate prin contractul nr.46/NFP/22 
din 28.03.2022 încheiat prin procedura de achiziție Negocierea 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu 
compania „uStudio” LLC (Ucraina) ca dezvoltator al sistemului.

Procedura de atribuire
Data publicării: 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://ctif.gov.md/achizitii-publice  
Anunț de intenție publicat în BAP  Nu  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu
Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9439,20 euro (176664.07 lei fără TVA)

 
 
 
 

mailto:ina.caba-bradu@ctif.gov.md
https://ctif.gov.md/achizitii-publice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului 
de lucru nr. Nr. 67/D/22 din 29.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire
„uStudio” L.L.C.

(О.О.О. „юСтудио” Украина)

IDNO 37244864

Date de contact 

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

Republica Ucraina, or. Kiev, str. Frunze, nr. 160-A, 
+380442375014, office@ustudio.company

Întreprindere mică sau mijlocie Întreprindere mică

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da       Nu  √    

Subcontractanți

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

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma totală, fără TVA

1. Servicii de mentenanță  corectivă a 
sistemului MTender 72267000-4 3 luni Nr.108/NFP/22 

din 05.10.22
8495,28 euro

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

2. Alte informații:

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

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

Nu 
--

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:office@
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 06.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala
Localitate s. Tipala
IDNO 1007601011364
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni
Număr de telefon/fax 0268-61-236; 284; 238
E-mail tipalaprimaria@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Niculai Maria
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate publică locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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

Servicii de proiectare ˅  

Lucrări ˅
Obiectul de achiziție Reparația capitală a Casei de cultură din satul Țipala, 

raionul Ialoveni
Anunțul de participare Nr: 21063020

Data publicării: 07.09.2022

Link: ocds-b3wdp1-MD-1662540263631
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

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

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 
Nr. oferte primite Total:1 (una)

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:primaria@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662540263631
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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. _3___ din 13 octombrie 2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Profact Construct SRL
IDNO 1010600024992
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Alba Iulia, 75/V et.9, of.913, telefon: 079985999, 
profactconstruct@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 serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1: Reparația 
capitală a Casei de cultură din satul 
Țipala, raionul Ialoveni

45200000-9 1/unitate Nr.83 din 
05.10.2022

4 741 939.50

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 
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. 131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660223617490 din 10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Viorica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea 
luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai 
- M5, km 13,50

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660223617490
Data publicării: 11.08.2022
https://e-licitatie.md/achizitii/38721/lucrari-de-asigurare-
a-stabilitatii-terasamentelor-si-restabilirea-luctarilor-de 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț ˅

Cel mai bun raport calitate-cost ˅

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

https://e-licitatie.md/achizitii/38721/lucrari-de-asigurare-a-stabilitatii-terasamentelor-si-restabilirea-luctarilor-de
https://e-licitatie.md/achizitii/38721/lucrari-de-asigurare-a-stabilitatii-terasamentelor-si-restabilirea-luctarilor-de
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocds-
b3wdp1-MD-1660223617490 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. ,,NOUCONST,, S.R.L.

IDNO 1005600012120

Date de contact 

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

mun. Chișinău , str. Petricani 94, MD-2049

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu ˅       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de asigurare a stabilității 
terasamentelor și restabilirea 
luctărilor de artă pe drumul G64, R6 
- Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 
13,50

45200000-9 1      10/01-05/304
din

10.10.2022

16 364 056,98

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 (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21056285 din 04.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri ˅        
Servicii ˅       
Lucrări ˅

Obiectul de achiziție ”Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor 
la grădinița de copii nr.1 ”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor) ”.

Anunțul de participare Nr.: 21056285, ocds-b3wdp1-MD-1652257711346

Data publicării: 11.05.2022

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ˅ 
Sistem dinamic de achiziții ˅ 
Licitație electronică ˅ 

Nr. oferte primite Total: 2 (două) oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: nu

Pe cale electronică: da
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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. 21056285/R din 13.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Vizol-Studio SRL
IDNO 1005611000031
Date de contact 

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

Mun. Comrat str. Muraviova 
nr. 3

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 ˅      

 
Nr. 
crt.

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

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 ”Construcția acoperișului și termoizolarea 
fațadelor blocurilor la grădinița de copii 
nr.1 ”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, 
mun. Cahul (etapa II – termoizolarea 
fațadelor) ”.

45321000-3 29/AP din 
16.09.2022

3819928,63

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 
(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 Pentru aceasta procedură de achizitie au fost 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din_05.10.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici

Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici

IDNO 1007601009680

Adresa str. Mateevici A., nr.2

Număr de telefon/fax 022-710-604/022-710-252

E-mail primaria.ghidighici@gmail.com

Adresa de internet www.ghidighici.md

Persoana de contact Victor Durbală, tel 068869191

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ˅Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ˅        

Obiectul de achiziție Procurarea materialelor de construcție (beton, pietriș, plasă)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662041142848
Data publicării: 01.09.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- b3wdp1-MD-
1662041142848?tab=contract-notice 

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. __1__ din 23 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662041142848
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1662041142848?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1662041142848?tab=contract-notice
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Denumire K1BETON SRL SC Novex Prim SRL II Calagia Valeriu

IDNO 1017600034464 1007600002994 1003605003769

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

Mun. Chișinău, str. 
Meșterul Manole 5, 
tel. 079200920, k1ten-
dermd@gmail.com 

Mun. Chișinău, str. N. Russo 
2/4 of. 14, 068444181, novex.
prim.2019@gmail.com 

Mun. Ungheni, str. La-
cului 3, carbunemd@
gmail.com 

Întreprindere mică 
sau mijlocie 

Da ˅       Da ˅       Da ˅       

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

Nu ˅       Nu ˅       Nu ˅       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Nu ˅       Nu ˅       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 1 Beton prepart cu prundiș 
concasat marca C20/25 (inclusiv 
servicii de transport)

44114200-4
m3 89 din 

05.10.2022
305600,40

2 Lotul 2 Piatră spartă de calcar 
(inclusiv servicii de transport) 14212120-7

tone 90 din 
05.10.2022

125280,00

3 Lotul 3 Plasă metalică (inclusiv 
servicii de transport) 44313000-7

m2 91 din 
05.10.2022

39732,00

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 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

mailto:k1tendermd@gmail.com
mailto:k1tendermd@gmail.com
mailto:novex.prim.2019@gmail.com
mailto:novex.prim.2019@gmail.com
mailto:carbunemd@gmail.com
mailto:carbunemd@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3/05 din 20 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601001318
Adresa Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon 022 23 73 14 , 067288717
Număr de fax 022 23 73 14
E-mail oficial ap@ance.gov.md
Adresa de internet www.ance.edu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail) Păscăluță Liliana  tel. 067288717
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție ˅Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Servicii de transport pasageri  
Cod CPV 60120000-5
Valoarea estimată a achiziției 799000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644322976404
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644322976404

 
Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

---

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

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

Nu ˅    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 

Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

22 februarie 2022
Denumirea operatorului economic S.R.L “DVD-Trans”

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644322976404
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644322976404
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr:9-STR
Data: 01 martie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru după majorare

Fără TVA: 773.250,00
Inclusiv TVA: 773.250,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție Martie – septembrie 2022

II. 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  ˅

Rezilierea contractului  ˅

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

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

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Asigurarea transportării asistenților tehnici pentru testarea PISA-2022, a organizatorilor pentru Olimpiadele 
Republicane, a delegaților și observatorilor pentru monitorizarea examenelor naționale de absolvire, conform 
necesităţilor Agenţiei.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Volumul contractului de achiziție a serviciilor de transport nu poate fi estimat cu exactitate. Cifrele finale duc la 
necesitatea de reducere a volumului de achiziţie a serviciilor prestate de către S.R.L “DVD-Trans” în cadrul  contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9-STR din 01 martie 
2022, a fost încheiat acordul adiţional privind serviciile de transport pasageri.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.R.L “DVD-Trans” Nr.1/05 20.10.2022    332.996,00    
332.996,00

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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ANUNŢ DE MODIFICARE

a contractului de achiziții publice 

Nr. 179/22AM din 19.10.2022 

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 Cererea ofertelor de preţuri
Obiectul achiziției Servicii de proiectare în scopul replanificării încăperilor de 

la parterul și nivelul I al edificiului din str. Armenească, nr. 
42B, mun. Chișinău

Cod CPV 79930000-2
Valoarea estimată a achiziției 200 000,00 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653394642274
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD1653394642274? tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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 și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 269/22 din 16.06.2022

Denumirea operatorului economic „Apcan Proiect” SRL 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 827

Data: 05.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 162 500,00

Inclusiv TVA: 195 000,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653394642274
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Termen de valabilitate 05.07.2022 – 31.12.2022

Termen de execuție Termenul de executare a serviciilor de proiectare constituie 65 zile 
calendaristice din data semnării contractului.

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului de executare a serviciilor de proiectare până la data de 
31.10.2022

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 activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 05.07.2022 a fost încheiat contractul nr. 827 cu operatorul economic „Apcan Proiect” SRL privind 
achiziționarea serviciilor de proiectare în scopul replanificării încăperilor de la parterul și nivelul I al edificiului din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chișinău, conform căruia termenul de executare a serviciilor de proiectare constituie 65 
zile calendaristice din data semnării contractului.

Modificarea contractului este cauzată de faptul că pentru executarea serviciilor nominalizate este necesar certificatul 
de urbanism pentru proiectare, eliberat de către Primăria municipiului Chișinău, la solictarea autorității contractante. 
Deoarece până la momentul actual ASP nu a obținut documentul nominalizat, antreprenorul este în incapacitatea de 
a verifica și de a coordona proiectul de execuție. De menționat că suma contractului nu se modifică.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea termenului de executare a serviciilor este condiţionată de faptul că pentru executarea serviciilor 
nominalizate este necesar certificatul de urbanism pentru proiectare, eliberat de către Primăria municipiului Chișinău, 
la solicitarea autorității contractante. Din cauza că autoritatea contractantă, până la momentul actual, nu a obținut 
acest document, „Apcan Proiect” SRL este în imposibilitate de a asigura verificarea și coordonarea proiectului de 
execuţie de către instituțiile abilitate. 

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, a fost încheiat acordul adițional la 
contractul nr. 827 din 05.07.2022 privind achiziționarea serviciilor de proiectare în scopul replanificării încăperilor de 
la parterul și nivelul I al edificiului din str. Armenească, nr. 42B, mun. Chișinău, cu prelungirea termenului de executare 
a serviciilor până la data de 31.10.2022, fără modificarea sumei contractului nominalizat.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adiţional
Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA, lei

„Apcan Proiect” SRL Nr. 1107 19.10.2022 - -

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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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 94/22 din 12 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ˅  

Licitație deschisă ˅  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul 

construcției de cultură și agrement str. Independenței, 
nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție 
pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton 
asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția 
teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. 
Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii 
teritoriale”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 692 491 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646415880473?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Nu ˅    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 
Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 
Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 197/22 din 8 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Primaterax-Nord”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:200/L

Data:14 aprilie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 637 246,78 MDL

Inclusiv TVA: 6 764 696,13 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 5 luni calendaristice

IV. 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  ˅

Rezilierea contractului  ˅

Altele:

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7-9, 12-
13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind achizițiile publice de lucrări

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu este cazul

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Da. A fost majorată valoarea contractului prin acord adițional nr. 
1 din 1 iulie 2022. Valoarea contractului s-a majorat cu 579 622,80 
lei cu TVA. S-a majorat termenul de execuție cu 1,5 luni. Darea de 
seamă nr. 121/22 din 1 iulie 2022 privind aceste modificări a fost 
examinată de către Agenția Achiziții Publice.

Da. A fost micșorată valoarea contractului prin acord adițional nr. 
2 din 12 octombrie 2022. Valoarea contractului s-a diminuat cu 
13 849,64 lei cu TVA. Darea de seamă nr. 144/22 din 12 octombrie 
2022 privind aceste modificări a fost transmisă către Agenția Achiziții 
Publice. 

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 
223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la 
Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul 
proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” care rezultă din contractul nr. 200/L din 14 aprilie 2022 sunt de 
următoarele tipuri:

Modernizarea curții grădiniței „Raza Soarelui” aici va fi construit și amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat loc de 
joacă pentru copii cu o suprafață de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joacă, va fi amenajat spațiu pentru 
fitness cu o suprafață de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create căile de acces cu o suprafață de 
175 m2, vor fi montați

207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 scaune și urne, vor fi plantați peste 126 de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de 
terasament al gazonului va fi realizat;

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grădiniței de Copii Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate 70 
m2 de căi de acces spre aceste pavilioane, precum și calea de acces spre grădiniță cu o suprafață de 817 m2 care 
actualmente este într-o stare degradată;

Va fi creat un scuar cu o infrastructură din zero, în cadrul căruia vor fi create căi de acces pentru unități de transport cu 
o suprafață de 533 m2 și căi pietonale și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, va fi creat loc de joacă pentru copii cu o 
suprafață de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacă și un spațiu pentru fitness cu o suprafață de 140 m2 cu 
instalarea a 4 elemente. În cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi instalate 14 bănci 
și tot atâtea urne, o masă de tenis, o masă de șah și două mese cu scaune pentru relaxare, va fi realizat terasamentul 
a 2085 m2 de spațiu unde vor fi plantați peste 229 arbori și arbuști. În total va fi creată o zonă de agrement pentru 
locuitorii zonei de revitalizare dar și pentru întreg orașul cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu amenajat.



151

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

După modificare:

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice 
pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce 
ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație, 
neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările depistate în procesul de implementare a 
proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza 
obiectul în construcție (lucrări de montare a țevii cu diametrul D200 mm pentru evacuarea apei pluviale, includerea 
unor volume de beton, continuarea accesului la scuar și stadion)

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antreprenorii, 
în cazul dacă aceștia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază și a celor suplimentare neprevăzute la 
acoperișuri și parchet, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă și din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este 
necesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita 
un termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul 
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inițial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creșterii prețurilor și orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea 
vagoanelor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar crește esențial, 
reieșind din aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depășește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial a constituit 6 764 696,13 lei cu TVA,

Acesta s-a majorat în urma acordului adițional nr. 1 din 1 iulie 2022 cu 579 622,80 lei cu TVA, respectiv suma contractului 
a atins valoarea de 7 344 318,93 lei cu TVA

Acesta s-a micșorat în urma acordului adițional nr. 2 din 12 octombrie 2022 cu 13 849,64 lei cu TVA, respectiv suma 
contractului este acum de 7 330 469,29 lei cu TVA

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se 
majorează lucrările cu un volum de 195 654,13 lei cu TVA ce constituie o creștere cu 8,81% din valoarea 
contractului actual (7 330 469,29 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 
unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar 
valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 2,67%.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de betonare 
și acces la scuar și stadion din pietriș: varianta albă, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (betonare, țeavă pentru 
drenaj pluvial, continuare acces din piatră albă) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.
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Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute adiționale 
incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de același tip ca lucrările de bază (lucrările de 
bază sunt lucrări de amenajare a terenurilor din intravilan, respectiv și lucrările adăugătoare neprevăzute se 
referă la acest tip de construcții). Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o legătură 
cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
195 654,13 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 195 654,13 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
contractului va fi de 7 526 123,42 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

Totodată menționăm că beneficiarul primăria or. Sîngerei acoperă în integritate finanțarea pentru lucrările 
adiționale neprevăzute (conform scrisorii de garanție menționate anterior), respectiv de la bugetul național 
nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. Subliniem că cea mai 
mare parte a lucrărilor este finanțată din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, însă lucrările 
adăugătoare neprevăzute sunt finanțate din sursele beneficiarului primăria or. Sîngerei, respectiv la bugetul 
de stat nu se va forma o cheltuială adăugătoare care trebuie acoperită.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se majorează cu 195 654,13 (o sută nouăzeci și cinci mii, șase sute cincizeci și patru lei, 13 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea 
lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 526 123,42 lei (șapte milioane, cinci sute douăzeci și 
șase mii, o sută douăzeci și trei lei, 42 bani) inclusiv TVA.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Primaterax-
Nord

Cu capital autohton Nr. 3 12 octombrie 
2022

+163 045,11 lei fără TVA
Majorare contract 

până la
6 271 769,52 lei fără TVA

+195 654,13 lei cu TVA
Majorare contract 

până la
7 526 123,42 lei cu TVA

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



154

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

A N U N Ț
 privind modificarea contractului de achiziții publice privind achiziționarea Serviciilor medicale de profil chirurgie 

oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată

Nr. 5 /002 din 19.10.2022

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 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-775 

victoria.bradu@anp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere 
fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

Obiectul achiziției Servicii medicale cu profil chirurgie oftalmologică, 
endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată

Cod CPV 85121200-5
Valoarea estimată a achiziției 300 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 

guvernamental www.mtender.gov.md)  
Nr: fără publicare

Link: fără publicare

Data publicării anunțului de participare fără publicare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

□ Nu 

Sursa de finanțare □ Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru nr. 5/001 din 26.01.2022

Denumirea operatorului economic IMSP Spitalul Clinic Republican  „Timofei Moșneaga”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 6 PN
Data: 27.01.2022

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 300 000,00 lei
Inclusiv TVA: 300 000,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

4. 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  

□  Rezilierea parțială a contractului  

□ Altele 

Temeiul juridic

pct. 12.2. din Contract „Părţile contractante au dreptul, 
pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, 
numai în cazul apariției unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului”

Art. 76, alin. (7) al Legii 131/2015 privind achizițiile 
publice „Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru 
pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri 
de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; 
b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Nr.
Denumirea  
Serviciilor

Cod 
CPV

Cantitatea
(un./m)

Preţul 
fără 
TVA

Preţul 
cu TVA

Suma 
fără TVA

Suma 
cu TVA

Te
rm

en
 d

e 
pr

es
ta

re

1.

Servicii medicale 
cu profil chirurgie 
oftalmologică, 
endocrinologică, 
hepatologică și 
chirurgie avansată

85
12

12
00

-5 Conform 
situaţiei de 

fapt

Conform actului 
de servicii 

prestate de 
facto*

300 000,00 lei 300 000,00 lei

A
nu

l 2
02

2
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TOTAL conform contractului 300 000,00 lei 300 000,00 lei

Total suma modificării -200 000,00 lei -200 000,00 lei

TOTAL conform modificărilor 100 000,00 lei 100 000,00 lei

	 Valoarea contractului a constituit 300 000,00 lei;

	 Se micșorează valoarea contractului cu - 200 000,00 lei;

	 Valoarea urmare a modificărilor va constitui 100 000,00 lei.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitatea modificării contractului a survenit ca urmare a evaluării executării contractului nr. 6PN din 27.01.2022 
încheiat cu IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii prin 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor medicale cu profil 
chirurgie oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată pentru persoanele din custodie, și 
constatarea realizării contractului în proporție de 13,67%.

Astfel, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare s-a decis micșorarea valorii contractului.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5/002  din 18.10.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr. 6PN din 27.01.2022 privind achiziționarea serviciilor medicale 
cu profil chirurgie oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată pentru persoanele din custodie.

Denumire operator 
economic

Nr. și data 
acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

IMSP Spitalul Clinic 
Republican  

„Timofei Moșneaga”

1 AA / 6 PN
19.10.2022

- 200 000,00 
lei - 200 000,00 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.20 din 18.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1007601009417
Adresa Strada Bulgară 41/A
Număr de telefon 022271022
Număr de fax
E-mail oficial dets_contracte@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pălitu Efimia

022271022; 069751468
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Publică
Obiectul achiziției Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de 

învățămînt preuniversitar subordonate DETS s.Centru 
și instituțiilor la autonomie financiară pentru perioada 
01.04.2022-31.12.2022

Cod CPV 55510000-8
Valoarea estimată a achiziției 9 616 015,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052156
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1645445011869

Data publicării anunțului de participare 21.02.22
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind 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 Bunuri ˅     Servicii □      Lucrări ˅
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu ˅    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM ˅ 

Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.04.2022

Denumirea operatorului economic IM Liceist 

mailto:dets_contracte@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:04/S 
Data:27.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA:1707252,60

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  ˅
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ˅
Modificarea termenului de valabilitate  ˅
Rezelierea contractului  ˅
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic În baza art.76 alin (7), punct 2(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Se micșorează suma contractului cu suma de – 297545,40 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
1707252,60 lei la suma de 1409707,20 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la Liceul Mihai Viteazu

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Se micșorează suma contractului cu suma de – 297545,40 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
1707252,60 lei la suma de 1409707,20 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la Liceul Mihai Viteazu

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 18.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului  cu -297545,40 mii lei   

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Liceist 18.10.2022 20/S 247954,50 297545,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1657277226636 -1 din 17.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Frunza Nina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 

Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chişinău - Tiraspol 
- frontiera cu Ucraina, km 243+580-244+000, amplasat 
teritorial în raionul Strășeni

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 1 723 071,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1657277226636

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657277226636?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.07.2022
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Nu □Da ˅

Sursa de finanțare Programul privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.08.2022

Denumirea operatorului economic S.A. “Drumuri Strășeni”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 10/01-05/245

Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 251 104,85

Inclusiv TVA: 1 501 325,82
Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 30.11.2022

 
 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 

76 (7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în derulare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform procesului-verbal din 04.10.2022, grupul de lucru tehnic, în următoarea componență: dl Lupu Vladimir, 
consultant serviciul monitorizare proiecte, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, dl Petru Triboi, şef Direcţia Siguranța 
și Întreţinerea Construcției Rutiere a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, dl Rogut Andrei, responsabil tehnic al Î.S. 
”Administrația de Stat a Drumurilor”, în prezența  dlui Gonța Igor, director  interimar S.A. “Drumuri Strășeni”, au constatat 
necesitatea aplicării modificărilor la obiectul licitat.

 În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 10/01-05/245 din 16.08.2022, obiect: ”Lucrări 
de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 
243+580 - 244+000, amplasat territorial în raionul Strășeni (sector experimental)”, încheiat între Î.S. ,,Administraţia de Stat a 
Drumurilor” și  S.A. “Drumuri Strășeni” la sectorul menționat au fost executate lucrări de reparație în conformitate cu 
caietul de sarcini. În proces însă, au fost stabilite modificări după cum urmează:

- Pe sectorul de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 243+580 - 
244+000 (sector experimental) nu este posibil de executat tot volumul de lucrări de asfaltare de 3 150 m² conform caietului 
de sarcini, din  motiv că, după evaluarea sectorului de drum executat s-a constatat micșorarea volumului de 197 m², 
deoarece au fost executate lucrări de un agent economic pe porțiunea sectorului dat (32m).

 În contextul celor menționate, a fost elaborat un deviz pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse 
din devizul general și se recomandă întocmirea unui acord adițional de micșorare a sumei contractului menționat.

 Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, 
al.7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de 
antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii 
contractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul 
poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional 
nr. 1 din 17.10.2022 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

S.A. “Drumuri Strășeni” (-) 91 252,80 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 17 din 20 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax 022-73-93-68
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Asea Indiuhova

achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament special
Cod CPV 18000000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 217 770,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ID: ocds-b3wdp1-MD-1652793053050
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652793053050?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 17 mai 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Nu necesită

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Nr. 12 din 10 iunie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „ICBC – International Consultants and Business 
Company”  

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 61 - BN
Data: 27 iunie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 185 308,00
Inclusiv TVA: nu este plătitor de TVA

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022

http://www.mtender.gov.md
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Termen de execuție În decurs de 90 zile de la momentul înregistrării contractului 
la Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chișinău, buget de 
stat (înregistrat la 29 iunie, termenul limită de livrare 27 
septembrie 2022).

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de livrare 
Temeiul juridic În conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice.

Pct. 12.2 din contractul nr. 61-BN din 27.06.2022 
care prevede că, „Părțile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării 
clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul 
apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului. Modificările și completările la 
prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost 
perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.”    

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au avut loc

Alte informații relevante Nu este cazul
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă (licitație electronică) nr. ocds-b3wdp1-
MD-1652793053050 din 7 iunie 2022, a fost încheiat contractul nr. 61-BN din 27 iunie 2022 cu SRL „ICBC – International 
Consultants and Business Company” (în continuare - Furnizor)  privind achiziționarea echipamentului special și 
anume:

Co
d 

CP
V

Denumirea 
bunurilor

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Canti-
tatea

Preț  fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Termenul de livrare, locul și condițiile de 
livrare

18
10

00
00

-0

Veste antiglonț 
clasa NIJ – III A Buc. 126 5 360,00

* Nu este 
plătitor 
de TVA

675 360,00 Termenul de livrare: în decurs de 90 zile de la momentul 
înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria 

Chișinău, buget de stat.

Locul livrării: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tighina, 
34.

Condițiile de livrare: conform standardului Incoterms DDP, cu 
asigurarea descărcării bunurilor 

până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului 
propriu.

Set protecție mâini 
picioare Set 126 1 290,00 162 540,00

Cască antivandal Buc. 126 413,00 52 038,00

Mască antigaz Buc. 126 1 395,00 175 770,00

Baston telescopic 
autoapărare Buc. 200 598,00 119 600,00

Țara de origine a bunurilor menționate supra este China. 

Pct. 14 din capitolul II. Condiții speciale a contractului, învederează:  

„14.1. Cumpărătorul nu va accepta un termen de întârziere mai mare de 10 (zece) zile calendaristice.

14.2. Pentru fiecare zi de întârziere, Furnizorul achită despăgubiri în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, dar nu 
mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

14.3. Cumpărătorul nu va accepta prelungirea termenului de livrare a Bunurilor cu excepția celui indicat în pct. 14.1., a 
prezentului Contract. Prelungirea termenului nu va exonera Furnizorul de la achitarea despăgubirilor prevăzute la pct. 
14.2., din prezentul Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere.
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14.4. În cazul depășirii termenului de întârziere de 10 (zece) zile lucrătoare, Cumpărătorul va iniția procedura de rezoluțiune 
a Contractului. Dacă partea înștiințată nu va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de rezoluțiune, 
Cumpărătorul va fi în drept de a rezolvi unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia.”

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La 7 octombrie 2022, Furnizorul de bunuri a înaintat scrisoarea nr. 9 prin care solicită avizarea prelungirii termenului 
de livrare deoarece marfa contractantă se află pe vapor, pe ruta Shanghai – canalul Suez-Bosfor – Constanța, dar 
din cauza evenimentelor globale și anume declanșarea războiului în Ucraina, sancțiunile economice ce afectează 
toate firmele de transport și agenții economici, costurile ridicate pentru trecerea canalului Suez și Bosfor, marfa 
contractantă va ajunge în portul Constanța cel târziu la 20 noiembrie, livrarea către autoritatea contractantă fiind 
preconizată către 30 noiembrie 2022. 

Ținând cont de faptul că, la scrisoarea înaintată nu a fost anexat nici un document justificativ, grupul de lucru pentru 
achiziții a decis modificarea pct. 14.1 și pct. 14.4. din Contractul nr. 61-BN din 27 iunie 2022, prin majorarea termenului 
de întârziere acceptat de Cumpărător, substituind în pct. 14.1. sintagma „mai mare de 10 (zece) zile calendaristice”, cu 
sintagma „ce va depăși data de 30 noiembrie 2022” și în pct. 14.4. se substituie sintagma „de 10 (zece) zile lucrătoare”, 
cu sintagma „prevăzut în pct. 14.1”. Modificarea termenilor nu exonerează Furnizorul de la achitarea despăgubirile 
prevăzute în Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere, totodată, nu exonerează Cumpărătorul de a 
iniția procedura de includere a Furnizorului în lista de interdicție a operatorului economic. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind modificarea termenilor prevăzuți în pct. 14.1. și pct. 14.4. din Contractul nr. 61-BN din 
27 iunie 2022.  Modificarea termenelor nu exonerează Furnizorul de la achitarea despăgubirile prevăzute în 
Contract, care vor fi calculate de la prima zi de întârziere, totodată, nu exonerează Cumpărătorul de a iniția 
procedura de includere a Furnizorului în lista de interdicție a operatorului economic. 

Denumire operator economic
Nr. și data 

acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

SRL „ICBC – International Consultants 
and Business Company”

Nr. 12 20.10.2022 0,00 0,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

nr. 108/22  din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrarere 
Patrimoniu a Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail oficial olga.conovalova@army.md dumitru.negoita@army.
md

Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse alimentare (Pește și alte tipuri de pește congelat)
Cod CPV 15220000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 550 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645794860329
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1645794860329?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 25.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-
cadru 21.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Viocris - Impex”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 14/309
Data: 29.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 483500,00 lei
Inclusiv TVA: 580200,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuție Pe parcursul lunilor mai-august, anul 2022

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului  

Temeiul juridic
Legea 131/2015, art.77, alin.(2)

pct.8,1 din contract „Rondele  (steak) din pește congelat  de 
tip „Merluciu”  (HEK)”

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante Nu sunt
 
 

Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1645794860329 din 14.03.2022, privind achiziţionarea 
„Pește și alte tipuri de pește congelat”, pentru necesităţile Armatei Naţionale, la lotul „Rondele  (steak) din pește 
congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)” a fost desemnat cîștigător ofertantul SRL „Viocris - Impex”. 

În contractul nr.14/309 din 29.03.2022 încheiat cu operatorul economic SRL „Viocris - Impex”, se aplică următoarele 
modificări:

1. Se rezoluționează contractul nr.14/309 din 29.03.2022 pentru achiziția lotului „Rondele  (steak) din pește 
congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)”;

2. La punctul 3.2 a contractului, suma de 580200,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 504193,80 lei, inclusiv TVA și va 
constitui 76006,20 lei, inclusiv TVA;
3. La anexele nr.1 și 2 a contractului, lotul „Rondele  (steak) din pește congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)”, în cantitate 
de 10000,00 kg., la preţ de 58,02 lei/kg., inclusiv TVA, în suma totală de 580200,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 
8690,00 kg., la preț de 58,02 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 504193,80 lei, inclusiv TVA și va constitui 1310,00 
kg, la preț de 58,02 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 76006,20 lei, inclusiv TVA.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul realizării contractului vizat s-au înregistrat un șir de neconformități /abateri de la prevederile contrac-
tuale. Astfel, prin scrisorile nr. 70/665 din 10.05.2022, nr. 70/727 din 20.05.2022, nr. 70/846 din 13.06.2022, nr. 70/932 din 
28.06.2022, nr. 70/1347 din 23.08.2022, 70/1539 din 21.09.2022, operatorul economic SC „Viocris-Impex” SRL a fost informat 
despre neconformitățile/abaterile depistate, în rezultatul încercărilor de laborator, fierberilor demonstrative pentru determina-
rea calității și conformității bunurilor livrate, organizate cu participarea și a reprezentanților  întreprinderii acestuia, și/sau 
despre obligația respectării clauzelor contractului de achiziții publice încheiat. Astfel, acțiunile sau inacțiunile operatorului eco-
nomic SC „Viocris-Impex” SRL, în vederea realizării obligațiilor asumate, au generat situația, prin care a afectat în mod semnificativ 
activitatea autorității contractante.

Astfel, conform prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice „Operatorul economic 
execută necondiţionat clauzele contractului de achiziţii publice încheiat, respectînd cerinţele de calitate și preţul 
stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea 
operatorului economic conform legislaţiei și clauzelor contractului de achiziţii publice”.

În condițiile enunțate supra, au fost încălcate obligațiile contractuale asumate, ceea ce se impune aplicarea sancțiunilor 
de rigoare, în conformitate cu prevederile pct.10.2 a contractului care prevede „Pentru refuzul de a vinde Bunurile 
prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost 
constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare 
de 5% din suma totală a contractului”. În acest sens, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării a decis 
reţinerea garanţiei de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%, din suma totală a cantității nelivrate, pentru 
lotul „Rondele  (steak) din pește congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)”, ceea ce constituie 25209,69 lei, prin reţinerea 
acesteia din contul garanţiei de bună execuţie nr.10456/45 din 22.03.2022, emisă de către B.C. „Eximbank” S.A.
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3. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 175/22 din 18.10.2022 
la contractul nr. 14/309 din 29.03.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului 
menționat.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC „Viocris-Impex” 
SRL 14/754 18.10.2022 - 420161,50 - 504193,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15/2022/001din 14.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-20391

E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com   dits.achizitii@
gmail.com 

Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/
invitatii-de-participare 

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Liliana Ceremuș , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Cererea ofertelor de prețuri 

˅ Licitație deschisă  ˅Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de 

educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III 
al a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți
Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimată a achiziției 852 777,77 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653907932591
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1653907932591?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 30/05/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri R     Servicii ˅      Lucrări ˅

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu R    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 

Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653907932591?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653907932591?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.06.2022

Denumirea operatorului economic SR SRL „Dant-Agro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 123

Data: 30.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 225 000,00

Inclusiv TVA: 270 000,00
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

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
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii Nr. ds-b3wdp1-MD-1653907932591 din 30.06.2022 de achiziționare a „Legume, fructe, ouă 
de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al a. 2022” conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-cadrufără TVA inclusiv TVA

SRL  „Alim-Total” 120 30.06.2022 03200000-3 187 790,00 202 650,00 31.10.2022

SRL  „Nobil Prest” 121 30.06.2022 03200000-3 166 797,56 179 910,00 31.10.2022

SRL „Sinagro Comerț” 122 30.06.2022 03200000-3 229 922,00 248 230,00 31.10.2022

SRL „Dant-Agro” 123 30.06.2022 03200000-3 225 000,00 270 000,00 31.10.2022
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/684 din 11.10.2022, a solicitat micșorarea contractului nr.123 din 
30.06.2022 încheiat cu SRL „Dant-Agro” pentru Lotul 6 ”Ouă categoria A, Greutate M”.

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în trimestrul III anului 2022 au fost mai puține 
comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și astfel solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea 
DÎTS a fost mai mică decît cea planificată. 

Denumirea 
operatorului  

economic

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Valoarea contractului Suma 
micșorării, 

fără TVA

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA
fără TVA inclusiv TVA

SRL „Dant-Agro” 123 30.06.2022 225 000,00 270 000,00 59 985,00 71 982,00

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru            nr. DAC-15/2022/001 
din 12.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind:

- micșorarea contractului nr.123 din 30.06.2022, încheiat cu  SRL „Dant-Agro” pentru Lotul 6 ”Ouă categoria A, 
Greutate M” cu  – 71 982,00 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor  (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Dant-Agro” 1 14.10.2022 - 59 985,00 - 71 982,00

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. 14/2022/001 din 14.10.2022

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-20391
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com   dits.achizitii@

gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-

de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș , tel. 023154622

I. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

˅ Licitație deschisă  ˅Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituțiile de educație 

timpurie (IET) pe perioada  trimestrului  III al anului 
2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.

Bălți
Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 682 938,16 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653631754996
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1653631754996?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 27/05/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii ˅      Lucrări ˅

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 
Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 
Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

23.06.2022

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653631754996?tab=contract-notice%20
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653631754996?tab=contract-notice%20
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Denumirea operatorului economic SRL „Lariat-Prim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:127

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 301 065,54

Inclusiv TVA: 325 153,35
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Nobil Prest”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:128

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 192 202,02

Inclusiv TVA: 222 318,00
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic SA «Fabrica de unt din Floresti»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:130

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 611 919,00

Inclusiv TVA: 660 902,00
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Pascolina” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:134

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 193 225,00

Inclusiv TVA: 1 431 870,00
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic SC ”Villa Prodotti” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:135

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 972 875,00

Inclusiv TVA: 1 167 450,00
Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Slavena Lux”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:136

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 268 578,00

Inclusiv TVA: 322 285,00
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Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție 30.09.2022

III. 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  ˅

Rezilierea contractului  ˅

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653631754996 din 06.07.2022 de achiziționare a Produse alimentare 
pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada  trimestrului  III al anului 2022, conform necesităților DÎTS 
a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate 12 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

fără TVA

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadruinclusiv TVA

SRL 

„Lariat-Prim”
127 06.07.2022 15800000-6 301 065,54 325 153,35 31.10.2022

SRL „Nobil Prest” 128 06.07.2022 15800000-6 192 202,02 222 318,00 31.10.2022

SA  ”Incomlac” 129 06.07.2022 15800000-6 781 708,33 844 245,00 31.10.2022

SA «Fabrica de unt din Floresti» 130 06.07.2022 15800000-6 611 919,00 660 902,00 31.10.2022

SA ”Lactis” 131 06.07.2022 15800000-6 350 000,00 387 597,00 31.10.2022

SRL ”V. A. Struc” 132 06.07.2022 15800000-6 104 336,98 125 195,20 31.10.2022

SRL ”Alim Total” 133 06.07.2022 15800000-6 277 284,00 330 412,00 31.10.2022

SRL ”Pascolina” 134 06.07.2022 15800000-6 1 193 225,00 1 431 870,00 31.10.2022

SC ”Villa Prodotti” SRL 135 06.07.2022 15800000-6 972 875,00 1 167 450,00 31.10.2022
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SRL 

”Slavena Lux”
136 06.07.2022 15800000-6 268 578,00 322 285,00 31.10.2022

SRL ”Baguette” 137 06.07.2022 15800000-6 56 529,00 61 050,00 31.10.2022

SRL ”Meltan” 138 06.07.2022 15800000-6 113 333,33 136 000,00 31.10.2022

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/685 din 11.10.2022, a solicitat micșorarea contractelor:

Descifrarea micșorării contractelor pentru perioada Semestrului I an. 2022

Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata, 
inclusiv TVA  

(lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SRL „Lariat-Prim”

 contractul nr. 127 
din 06.07.2022

Lotul 1 - Franzelă albă 
îmbogățită cu acid folic, Fe, 
feliată cat. I în ambalaj, buc.: 
0.390 gr. +-5%

199 998,00 216 000,00 6 111,11 6 600,00

Total pe contract: 199 998,00 216 000,00 6 105,00 6 600,00

Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata, 
inclusiv TVA  

(lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SRL „Nobil Prest” 
contractul nr. 128 din 

06.07.2022

Lotul 3 - Covrigi uscați 
cu aromă de vanilie, c/s 
(produsul nu conține 
coloranți sau conservanți). 
Ambalați industrial în 
saci speciali a cîte 3-3,5 
kg, descrierea produsului 
imprimată pe ambalaj.

63 111,88 68 160,00 23 140,74 24 992,00

Total pe contract: 63 111,88 68 160,00 23 140,74 24 992,00

Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata, 
inclusiv TVA  

(lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SA “Fabrica 
de unt din 

Floresti”contractul 
nr. 130 din 
06.07.2022

Lotul 6 - Brînza de vaci (5 %) 573 760,00 619 696,00 30 644,00 33 097,40

Total pe contract: 573 760,00 619 696,00 30 645,74 33 097,40
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Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata, 
inclusiv TVA  

(lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SRL ”Pascolina”

contractul nr. 134 din 
06.07.2022

Lotul 3 - Covrigi uscați 
cu aromă de vanilie, c/s 
(produsul nu conține 
coloranți sau conservanți). 
Ambalați industrial în 
saci speciali a cîte 3-3,5 
kg, descrierea produsului 
imprimată pe ambalaj.

540 725,00 648 870,00 127 988,35 153 586,02

Total pe contract: 540 725,00 648 870,00 127 988,35 153 586,02

Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata (lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SC ”Villa Prodotti” 
SRL contractul nr. 

135 din 06.07.2022

Lotul 11 - Pulpă de vită 
refrigerată, (dezosată) starea 
de îngrășare-slabă. Fără 
tendoane și cartilaje.

688 000,00 825 600,00 111 920,00 134 304,00

Lotul 13 - Carne congelată 
de la piept de găini broiler cu 
fierbere rapidă (fără os) 

284 875,00  341 850,00  31 336,25 37 603,50

Total pe contract: 972 875,00 1 167 450,00 143 256,25 171 907,50

Denumirea 
furnizorului Denumirea lotului

Valoarea 
contractata, 

fără TVA  (lei) 

Valoarea 
contractata (lei) 

Suma 
micșorării, fără 

TVA (lei)

Suma 
micșorării, 

inclusiv TVA 
(lei)

SRL ”Slavena Lux”

contractul nr.136 din 
06.07.2022

Lotul 12 - Pulpa de 
pui broiler dezosata, 
refrigerată, bine curățata 
(fără pene).

268 578,00  322 285,00 25 545,46 30 654,55

Total pe contract:   268 578,00  322 285,00 25 545,46 30 654,55

Total pe procedură 2 619 047,88 3 042 461,00 356 687,65 420 837,47

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în trimestrul III anului 2022 au fost mai puține 
comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și astfel solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea 
DÎTS a fost mai mică decît cea planificată.

 

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-14/2022/001 din 
12.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractelor:
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Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA
SRL „Lariat-Prim” 1 13.10.2022 - 6 111,11 - 6 600,00
SRL „Nobil Prest” 1 13.10.2022 - 23 140,74 - 24 992,00

SA «Fabrica de unt din 
Floresti»

1 13.10.2022 - 30 645,74 - 33 097,40

SRL ”Pascolina” 1 13.10.2022 - 127 988,35 - 153 586,02
SC ”Villa Prodotti” SRL 1 13.10.2022 - 143 256,25 - 171 907,50

SRL ”Slavena Lux” 1 13.10.2022 - 25 545,46 - 30 654,55

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din   30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoreti “Luceafarul” or.Vulcanesti
Localitate Or.Vulcanesti
IDNO 1011601000505
Adresa Str.Popov, 7
Număr de telefon 0(293)20343
Număr de fax 0(293)20343
E-mail oficial lc2vulcanesti@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chilimicenco Serghei ,069017600

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 170243.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdpl-MD-1642351871589
Link-ul:https://achizitii.md/ru/public/tender/21050103

Data publicării anunțului de participare 16.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.09.2022

Denumirea operatorului economic Iugintertrans SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:16/22 

Data:01.03.2022

mailto:lc2vulcanesti@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:10821.07
Inclusiv TVA:11686.90

Termen de valabilitate 01.03.2022-30.06.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5/21 

Data:10.01.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:64847.00
Inclusiv TVA:76790.00

Termen de valabilitate 10.01.2021-30.06.2021
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ˅

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
acordul-

cadru

Valoarea contractului Valoarea contractului dupa 
modificare

fără TVA cu TVA
fără TVA cu TVA

1 Iugintertrans SA 16/22 01.03.2022 10821.07 11686.90 6694.23 7229.90

2 Slavena –Lux SA 18/22 01.03.2022 88847.50 106617.00 43031.95 51637.10
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     Se micsoreaza suma contractului din motivul ne indeplinirii contractelor ,cauza fiind intrarea in situatie exceptionala 
din cauza pandemiei COVID-19 ,lectii onlain.

II. Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din  30.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor prin urmatoarele acorduri aditionale

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(micsorare)

Inclusiv TVA

Iugintertrans SA Cu capital autohton 1/22 30.09.2022 -4126.84 -4457.00

Slavena –Lux SA Cu capital autohton 2/22 30.09.2022 -45815.55 -54979.90

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. 6 din 13.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Vădeni

Localitate Satul Vădeni
IDNO 1007601001112
Adresa Satul Vădeni, raionul Soroca, 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, primvadeni.sor@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Construcţia apeductului magistral spre localităţile 

Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca
Cod CPV 45232153-9
Valoarea estimată a achiziției 4596000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1629534205744
Link: https://achizitii.md/ro/public/budget/20033034

Data publicării anunțului de participare 21.08.2021
Data (datele) și 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/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.09.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L. Vipart Plus

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629534205744
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629534205744
https://achizitii.md/ro/public/budget/20033034
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 28 
Data: 11.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3659999,00 lei
Inclusiv TVA: 4391998,80 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.10.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  și 

Rezelierea contractului  
Temeiul juridic Art.76 (7) 4); art. 5.1 din contract „Ajustarea valorii 

contractului”; art. 904 (1) din Codul civil

Art 77 (b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale 
care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate 
cu art. 76 Conform Legii 131 privind achizitiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-nu este

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 28 din 11.10.2021, de micșorare a sumei totale a contractului a costituit 1154301.82 lei. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezultatele examinării: SRL Vipart Plus a depus la primaria Vadeni scrisoarea 50/22 din 19.09.2022 privind rezilierea 
contractului, în urma căreia cu acordul ambelor părți grupul de lucru a hotărît de a micșora suma contractului 28 
din 11.10.2021 privind îndeplinirea lucrărilor de Constructia a apeductului magistral spre localitatile Dumbraveni 
si Vadeni, r-nul Soroca, cu 1154301.82 lei, şi totodată de a rezilia acest contract conform Art 77 (b) contractul a făcut 
obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 
76;Legii 131 privind achizitiile publice

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind micsorarea valorii și rezilierea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 20.09.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micsoarearea sumei și rezilierea contractului nr. 28 din 11.10.2021

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Vipart Plus 3 13.10.2022 961918,18 1154301.82

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. 4 din 19.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Măgdăcești
Localitate S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO 1007601009934
Adresa S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon 0248-34-897, 024834236
Număr de fax 0248-34-897, 024834236
E-mail oficial primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet www.magdacesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cojocaru Liuba

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ˅  

Licitație deschisă ˅ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor 
de apeduct și canalizare în sectorul nou în satul Măgdăcești, 
r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele existente.

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 9 510 370,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1601636491239

Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1601636491239?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.10.2020

Data (datele) și 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/acordului-cadru Bunuri ˅     Servicii ˅      Lucrări ˅

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu ˅   Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 
Buget CNAS ˅     Buget local ˅
Buget Consiliului Raional □
Ministerul Mediului ˅

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601636491239
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-
cadru

30.10.2020

Denumirea operatorului economic ’’Polimer Gaz Construcții’’ S.R.L.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:67/2020

Data:30.10.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 082 448,00

Inclusiv TVA: 10 898 937,60

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 374 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ˅

Majorarea valorii contractului  ˅

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate ˅

Rezelierea contractului  ˅

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, 

art. 76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 16.03.2022.

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

“ Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în satul 
Măgdăcești, r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele existente.”

1. Suma contractului de bază constituie 10 898 937,60 (zece milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute 
treizeci și șapte lei, 60 bani) lei MD, inclusiv TVA.

2. Acord adițional nr. 1 din 16.03.2022, privind majorarea valorii contractului nr.67/2020 din 30.11.2020, cu 
suma de 387 911,40 (trei sute optzeci și șapte mii nouă sute unsprezece lei 40 bani), precum și  modificarea terme-
nului de valabilitate a acestuia pînă la 30.06.2023.

3. Majorarea sumei contractului nr.67/2020 din ”30” octombrie 2020, cu 651 508,56 (șase sute cincizeci și unu 
mii cinci sute opt lei 56 bani ) lei MD .

4. Micșorarea sumei contractului nr.67/2020 din ”30” octombrie 2020, cu 270 652,31 (două sute șaptezeci mii 
șase sute cincizeci si doi lei 31 bani ) lei MD .

5.  Suma totală a contractului nr. 67/2020 din ”30” octombrie 2020, va constitui 11 667 705,25 (unsprezece mi-
lioane șase sute șaizeci și șapte mii șapte sute cinci lei 25 bani) lei MD, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor privind “ Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de 
apeduct și canalizare în sectorul nou în satul Măgdăcești, r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele existente” 
în baza contractului de antrepriză nr. 67/2020 din 30.10.2020, semnat între Primăria Măgdăcești și ’’Polimer Gaz 
Construcții’’ S.R.L. în calitate de Antreprenor, au parvenit lucrări suplimentare neprevăzute cît și lucrări de excludere.

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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1) Astfel, pe Compartimentul: ”Retele exterioare de canalizare conventional curata”. În momentul executarii 
lucrarilor de constructie montaj  pe tronsonul dintre caminul nr. C3-33 si C3-35, conducta d315, L=90m (fila 6,7), cu 
adincimea de pozare a conductei H=5m(fila 12), malurile santurilor se surpau atit de tare incit persista pericol pentru 
viata si sanatatea muncitorilor. Strada are latimea de 6 metri, solul este nisipos (solurile nisipoase sunt calificate ca 
soluri instabile), iar la 3 metri de la reteaua de canalizare proiectata este construit apeduct existent, la 1,1 metri piloni 
de comunicatii . In procesul de excavare a transeului la adincimea de proiect, malurile se surpau pina la apeduct si 
pina sub gardurile gospodariilor. S-a decis stoparea lucrarilor si invitarea autorului de proiect in teritoriu. In urma 
sedintei in teritoriu, autorul de proiect a venit cu solutia de proiect, ca acest tronson de canalizare sa fie construit prin 
metoda inchisa, foraj orizontal dirijat, ceea ce necesita cheltuieli suplimentare (inlocuirea tevii PVC d315 cu teava PE 
d315, apare forare -2buc cite 45m fiecare). Astfel, au fost efectuate devize de excludere a lucrărilor de pozare a rețelei 
de canalizare în șanț deschis cu pereți de sprijin și au fost efectuate devize de includere prin pozarea rețelei prin 
metodă închisă cu schimbarea tipului de țeavă.

             Lucrari Excluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3

             Lucrari Incluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3_S2

             Lucrari Excluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3

             Lucrari Incluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3_S3

2) Compartimentul : Retele exterioare de alimentare cu apa.

      1. Pe tronsonul dintre punctul Ur.4 – Ur.3, cu lungimea de 12 m ; Ur.11 – Ur.9 ,  cu L=36 m ; Ur.7 – Ur.6 , cu L=12 
m (fila 7), conform schitelor de proiect apeductul intersecteaza strada A.Mateevici, Dacia si dea lungul str.Stefan 
cel Mare, care in prezent are invelis din beton asfaltic si a fost renovat in anii 2020 - 2021. Beneficiarul doreste ca 
traversarea acestor locuri sa fie efectuate prin metoda inchisa pentru a nu distruge asfaltul in procesul lucrarilor de 
constructie-montaj a apeductului. 

       2. Pe tronsonul dintre punctele Ur.9 – Ur.7 , L=53m (fila 7), nu este posibil de efectuat lucrari de sapatura cu 
excavator cu cupa 0,4-0,7 mc, astupare in straturi a cite 15-20 cm cu buldozerul, mentionat de devizul de cheltuieli 
in poz.1 si 8, deoarece latimea dintre  chiuvet si gard  este de 1,5m , pilon electric si gard L= 1m. S-a propus de 
montat teava prin foraj orizontal dirijat. Aceste lucrari nu sunt prevazute in devizul de cheltuieli.

      Lucrari Excluse - Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1

      Lucrari Incluse - Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1_S1

3) Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial, tin de interconectarea pompelor montate în prezent - 2 buc (una 
lucratoare si alta de rezerva), deorece la etapa proiectării s-a prevăzut conectarea unei pompe ,cealaltă pompa va fi 
păstrată la depozit. Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-2_S1

      Vana din fonta d80mm – 1buc, Clapeta submersibila d80mm -1buc , Cot 90° din otel d80mm

      1buc ,Flansa libera d90mm -1buc, Capat flansa d90mm – 1buc.

4)  Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial , Deviz Local Nr.01-20-A-01-SAC-2-5_S1        

     Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat circulare cu d2000mm-1,13m³ ,  Inel 
prefabricat d2000, H=1m -2buc.

5) Hidrant d80 -1buc , la solicitarea Beneficiarului, Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1_S2(Hi)

6)Lucrari excluse : Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1       

                    Deviz Local Nr.AEE,SU-4-1             

                    Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3        

                    Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-2        

                    Deviz Local Nr.01-20-A01-SAC-2-5 
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    Astfel, modificarile sus mentionate se incadreaza perfect conform Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 
publice, art. 76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 19.10.2022 au 
fost încheiate acorduri adiţionale privind modificarea contractului nr. 67/2020 din 30.10.2020.

Majorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 651 508,56 lei cu TVA
Micșorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 270 652,31 lei cu TVA

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

’’Polimer Gaz 
Construcții’’ S.R.L.

04 19.10.2022 +542 923,80 +651 508,56

’’Polimer Gaz 
Construcții’’ S.R.L.

05 19.10.2022 -225 543,59 -270 652,31

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

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _ MD-1636553555250/1_ din _21.10.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000130
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75
Număr de telefon 022 255-830
Număr de fax (373-22)  255-236  
E-mail oficial mai@mai.gov.md  
Adresa de internet http://mai.gov.md     
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vieru Igor

Tel. 022 255-746

e-mail: igor.vieru@mai.gov.md 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Publică
Obiectul achiziției Produse petroliere
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 2 762 768,95
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636553555250
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636553555250?tab=contract-notice   

Data publicării anunțului de participare 10.11.2021
Data (datele) și 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/acordului-cadru Bunuri X      Servicii ˅      Lucrări ˅
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu X    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM ˅ 

Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:mai@mai.gov.md
http://mai.gov.md
mailto:igor.vieru@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636553555250?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636553555250?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

31.12.2021

Denumirea operatorului economic „LUKOIL-Moldova” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 6/AP

Data: 12.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 169 691,17

Inclusiv TVA: 2 603 629,40
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  X 
Majorarea valorii contractului  ˅
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ˅
Modificarea termenului de valabilitate  ˅
Rezelierea contractului  ˅
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76, din Legea nr.131/2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

Nu au fost.

Alte informații relevante ---------------------------

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1636553555250, oferta prezentată de către SRL „Lukoil-Moldova” a fost 
desemnată cîștigătoare, iar valoarea contractului constituie 2 603 629,40 lei. 

Potrivit evaluării estimative a responsabililor din cadrul MAI s-a decis reducerea volumului de produse petroliere 
achiziționate precum și a valorii contractului. 

Astfel, valoarea contractului va fi micșorată cu suma de 1 100 000,00 (un milion o sută mii,00) lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Micșorarea valorii contractului de achiziții a produselor petroliere a fost rezultatul diminuării numărului deplasărilor 
de serviciu și reducerii cheltuielilor de transport. Totodată, operaționalizarea activității subdiviziunilor din cadrul 
Aparatului central al MAI a fost asigurată de către autoritățile publice subordonate. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind ___micșorarea valorii contractului de achiziții publice___________

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

„LUKOIL-Moldova” SRL 916 666,66 1 100 000,00

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. 2 din  10.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satul Andrușul de Jos, r-nul Cahul
Localitate satul Andrușul de Jos, r-nul Cahul
IDNO 1007601006623
Adresa S.Andrușul de Jos, r-nul Cahul, str.Ștefan cel Mare
Număr de telefon 029952236
Număr de fax 029952236
E-mail oficial primaria.andrusuldejos@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Leonte Constantin, tel:029952236

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 282801 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21049280
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640339394210

Data publicării anunțului de participare 24.12.2021
Data (datele) și 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/acordului-cadru Bunuri ˅     Servicii ˅      Lucrări ˅
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu ˅    Da ˅

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM ˅ 

Buget CNAS ˅     Surse externe ˅ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Baguette

SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 167775.05lei

Inclusiv TVA: 195544.80 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ˅
Majorarea valorii contractului  ˅
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ˅
Modificarea termenului de valabilitate  ˅
Rezelierea contractului  ˅
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic pct. 1 al Răspunsului Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 
14 aprilie 2022 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Produse alimentare pentru alimentarea copiilor gradinitei de copii din s. Andrusul de Jos r. Cahul

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Modificarea pentru  micsorarea valorii contractului a produselor alimentare se efectueaza din motiv ca s-au majorat 
preturile 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1din        27. 01 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea si rezilierea contractului

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Baguette 7 07.10.2022 59606.62 69348.14

SRL Slavena 
Lux

6 07.10.2022 105526.93 123168.01

192516.15
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din  08.11.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax  022-436-490, 022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  022-436-490, 022-436-388, 022-436-347

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune 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 autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o
Denumirea 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură 
Descrierea achiziției

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

Servicii de instruire și perfecționare a personalului  S.A. “Termoelectrica” în anul 2023.

Cod CPV: 79633000-0
Lot nr. 1

Cod CPV: 
79633000-0

Instruirea și atestarea specialiștilor și muncitorilor privind deservirea și exploatarea utilajului 
termotehnic, electric, macaralelor, rețelelor termice de distribuție, etc. - conform ANEXEI nr.1 și 
Caietului de Sarcini.

1.1 Personal 
tehnic-
ingineresc

39 persoane Instruire și atestarea PTI privind regulile de 
exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor 
de distribuţie gaze a Centralelor Electrice cu 
Termoficare (CET)

https://achizitii.md
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1.2 Personal 
tehnic-
ingineresc

38 persoane Instruirea și atestarea PTI responsabil de 
exploatare inofensivă a cazanelor de abur și apă 
fierbinte

1.3 Personal 
tehnic-
ingineresc

29 persoane Instruirea și atestarea PTI responsabil de 
exploatare inofensivă a macaralelor

1.4 Personal 
tehnic-
ingineresc

31 persoane Instruirea și atestarea PTI responsabil de 
exploatare inofensivă a recipientelor sub 
presiune

1.5 Personal 
tehnic-
ingineresc

36 persoane Instruirea și atestarea PTI responsabil de 
exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat 
(turle)

1.6 Personal 
tehnic-
ingineresc

40 persoane Instruirea și atestarea PTI privind regulile de 
exploatare inofensivă a instalațiilor de butelii cu 
GPL (posturi de tăiere)

1.7 Personal 
tehnic-
ingineresc

36 persoane Instruirea și atestarea PTI responsabil de 
exploatare inofensivă a conductelor de abur și 
apă fierbinte

1.8 Personal 
tehnic-
ingineresc

4 persoane Perfecționarea profesională a dispecerilor 
rețelelor electrice

1.9 Muncitori 37 persoane Pregătirea primară a agățătorilor

1.10 Muncitori 8 persoane Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea 
cazanelor  de abur și apă fierbinte

1.11 Muncitori 13 persoane Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea 
recipientelor sub presiune

1.12 Muncitori 14 persoană Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea 
conductelor de abur și apă fierbinte

1.13 Muncitori 22 persoane Pregătirea primară a muncitorilor nacelă a 
instalațiilor de ridicat (turle)

1.14 Muncitori 5 persoane Pregătire primară a muncitorilor la exploatarea 
instalațiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)

1.15 Muncitori 2 persoane Pregătire primară a mașiniștilor la macarale

1.16 Muncitori 5 persoane Perfecționarea profesională a  electromontorilor 
brigăzilor de deservire operativă a rețelelor 
electrice și de distribuție

1.17 Muncitori 3 persoană Pregătire primară conducători auto încărcător

1.18 Muncitori 15 persoane Atestarea periodică a muncitorilor 
La deservirea instalațiilor de butelii GPL (posturi 
de tăiere)

1.19 Muncitori 241 persoane Atestarea periodică a agățătorilor

1.20 Muncitori 49 persoane Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea 
cazanelor cu combustibil gazos

1.21 Muncitori 50 persoane Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea 
cazanelor de abur și apă fierbinte

1.22 Muncitori 57 persoane Atestarea periodică a muncitorilor 
la deservirea recipientelor sub 
 presiune
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1.23 Muncitori 65 persoane Atestarea periodică a muncitorilor 
la deservirea conductelor de abur și  apă 
fierbinte

1.24 Muncitori 14 persoane Atestarea periodică a muncitorilor 
la deservirea macaralelor

1.25 Muncitori 1 persoană Atestare periodică conducător auto încărcător

1.26 Muncitori 6 persoane Atestarea periodică a conducătorilor auto la 
automobile reutilate cu combustibil gazos GPL/
GNC

1.27 Personal 
tehnic-
ingineresc

Muncitori

35 persoane Testarea psihologică a personalului

Total lot nr.1 759 094

Lot nr. 2

Cod CPV: 
79633000-0

Pregătirea și atestarea muncitorilor privind exploatarea și repararea utilajului de gaze și 
a conducătorilor auto la transportarea recipientelor sub presiune - conform ANEXEI nr.2 și 
Caietului de Sarcini

2.1 Muncitori 8 persoane Pregătirea primară a lăcătușilor la exploatarea și 
repararea utilajului de gaze

2.2 Muncitori 34 persoane Atestarea periodică a lăcătuşilor automatică şi 
aparate de măsură şi control (gaz)

2.3 Muncitori 24 persoane Atestarea periodică a lăcătușilor la exploatarea 
și repararea utilajului de gaze

2.4 Muncitori 31 persoane Atestarea periodică a electrosudorilor la 
sudarea manuală

2.5 Muncitori 3 persoane Pregătirea primară a conducătorilor auto la 
transportarea recipientelor sub presiune

2.6 Muncitori 11 persoane Atestarea periodică a conducătorilor auto la 
transportarea recipientelor sub presiune

Total lot nr.2 142 055
Lot nr. 3

Cod CPV: 
79633000-0

Atestarea periodică a electrogazosudorilor (la sudarea cazanelor de abur și recipientelor cu 
presiunea până la 16 MPa) - conform ANEXEI nr.3 și Caietului de Sarcini

3.1 Muncitori 8 persoane Atestarea periodică a electrogazosudorilor 
(sudură cu arc electric a cazanelor de aburi 
recipientelor presiunea până la16 MPa 
conducte pentru aburi și apă fierbinte 
presiunea până la 25 MPa din oțel de carbon în 
toate pozițiile)

Total lot nr.3 16 000
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Lot nr. 4

Cod CPV: 
79633000-0

Instruirea specialiștilor și muncitorilor în măsurări ale presiunii, termice și debite - conform 
ANEXEI nr.4 și Caietului de Sarcini

4.1 Personal 
tehnic-
ingineresc

3 persoane Măsurări ale presiunii

4.2 Specialiști

Muncitori

5 persoane Măsurări termice

4.3 Personal 
tehnic-
ingineresc

4 persoane Măsurări debite

Total lot nr.4 62 528

Lot nr. 5

Cod CPV: 
79633000-0

Instruirea și atestarea specialiștilor și muncitorilor privind deservirea și exploatarea 
inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație, ascensoarelor - conform ANEXEI nr.5 și 
Caietului de Sarcini

5.1 Muncitori 19 persoane Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea 
obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de 
producere a hidrogenului)

5.2 Personal 
tehnic-
ingineresc

8 persoane Instruirea și atestarea PTI privind regulile de 
exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de 
deflagrație (secții de producere a hidrogenului)

5.3 Muncitori 5 persoane Atestare periodică a muncitorilor la deservirea 
ascensoarelor

5.4 Personal 
tehnic-
ingineresc

1 persoană Pregătirea primară PTI privind regulile de 
exploatare inofensivă a ascensoarelor

5.5 Personal 
tehnic-
ingineresc

4 persoane Atestarea PTI la reglarea și punerea în 
funcție a instalațiilor de gaze ale centralelor 
electrotermice și termice (CET)

Total lot nr.5 12 834
Lot nr. 6

Cod CPV: 
79633000-0 Ordonarea și păstrarea documentelor de arhivă - conform Caietului de Sarcini

6.1 Specialiști 2 persoane Arhivarea (ordonarea) documentelor la unitate/
instituție

Total lot nr.6 980
Lot nr. 7

Cod CPV: 
79633000-0

Perfecționarea programatorilor în domeniul de specialitate - conform Caietului de Sarcini
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7.1 Specialiști 7 persoane Perfecționarea programatorilor în domeniul de 
specialitate (SSIM)

Total lot nr.7 89 400
Lot nr. 8

Cod CPV: 
79633000-0

Perfecționarea specialiștilor: Contabilității Generale, Resurse Umane, Analiză Economică și 
Finanțe, Sector servicii medicale  în domeniul de specialitate - conform Caietului de Sarcini

8.1 Specialiști 30 persoane Perfecționarea specialiștilor în domeniul de 
activitate (SRU, CG, SPAET, Sector servicii 
medicale)

Total lot nr. 8 116 770

Lot nr. 9

Cod CPV: 
79633000-0

Instruirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă - conform Caietului de 
Sarcini

9.1 Specialiști 2 persoane Instruire în domeniul securității și sănătății în 
muncă (nivelul I)

Total lot nr.9 1200

Lot nr. 10

Cod CPV: 
79633000-0

Certificarea specialiștilor în domeniul nedistructiv - conform Caietului de Sarcini

10.1 Specialiști 1 persoană Certificarea specialiștilor în domeniul 
nedistructiv

Total lot nr.10 60 000
Total general   1 260 861

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

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

Nu □

Da ˅

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

Nu □

Da ˅
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în 

domeniu.
Alte informații:

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

conform SIA RSAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu 
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 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 achiziție 
(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.   146_din  11.10.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 
Persoana de contact Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  ˅      

Servicii x     

Lucrări ˅
Obiectul de achiziție Servicii de evaluare/reevaluare a imobilizărilor 

corporale și terenurilor neincluse ca element de 
imobilizări corporale

Anunțul de participare Nr.: - 
Data publicării: 12.07.2022
Link:https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_54_2.pdf  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Costul cel mai scăzut ˅

Cel mai bun raport calitate-preț x

Cel mai bun raport calitate-cost ˅

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_54_2.pdf%20
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru ˅ 

Sistem dinamic de achiziții ˅ 

Licitație electronică ˅ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: -

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lu-
cru nr.447 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Veridio” SRL
IDNO RO33945221
Date de contact 

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

România, București, sector 1, str.Buzești, nr.75-
77, etaj 12 

tel: (+40)-314-382-824; adrian.vascu@veridio.
ro 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ˅       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ˅       Nu x      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea 
contractului.

Oferta câștigătoare – 3 400 00,00 Lei 

Oferta cea mai ridicată – 3 503 900,00 Lei

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Servicii de evaluare/reevaluare 
a imobilizărilor corporale și 
terenurilor neincluse ca element 
de imobilizări corporale

71324000-5 servicii

22S din        
11.10.2022

4 080 000,00 Lei

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

2. Alte informații:

mailto:tel:%20(+40)-314-382-824
mailto:adrian.vascu@veridio.ro
mailto:adrian.vascu@veridio.ro
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Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu x        

Da ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

Nr           din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ˅

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ˅Cererea ofertelor de prețuri ˅Licitație deschisă  ˅Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 ˅Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri˅ Servicii  ˅ Lucrări ˅

Obiectul de achiziție Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului 
blocurilor administrative și de producere a Î.M  „Regia 
Transport Electric”

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661409435539
Data publicării: 25.08.2022 ora 10:13
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/39159

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 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 



198

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8911 NOIEMBRIE 2022, VINERI

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. 112 din 
07.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Serpavis ” SRL

IDNO 1009606001052
Date de contact tel. +373 69016232 , e-mail: serpavis@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 ˅      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

3 120 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare

3 796 004,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai ri-
dicate

3 120 000,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai scă-
zute

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 „Serpavis ” SRL 45200000-9 1 proiect 108 31.10.2022 3 744 000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu ˅        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.199A din 08.11.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante - ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate -  mun. Chișinău 
IDNO - 1003600015231
Adresa - str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax - 022 431 740
E-mail - furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet - https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact - Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic ˅

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului 
normativ:

 ˅Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii √        

Obiectul de achiziție Suportul licentelor

Anunțul de participare Nr.: 142A

Data publicării: 08.08.2022

Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_63_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ˅

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică ˅ 

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

BTS PRO SRL

ICS RELIABLE SOLUTION DISTROBUITOR SRL

ICS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3
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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. 125 din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire BTS PRO SRL

IDNO 1008600061565

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

Mun. Chisinau, str. I.Creanga 6/V
022870244
office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da ˅       

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

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract) Nu ˅       

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare 
pentru atribuirea contractului.

1.763.059,87 MDL fara TVA
1.914.896,34 MDL fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Data estimata 
atribuirii  

contractului

Suma, fara 
TVA, MDL

1 Enterprise Mobility &Security E3 72261000-2 460 Buc. 24.10.2022 1.763.059,87
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu ˅        

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

Nu ˅        

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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.  5  din 07.11.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

Localitate mun. Bălți, Republica Moldova

IDNO 1002602003945

Adresa MD-3100, str. Ștefan cel Mare, 168, mun. Bălți, R. Moldova

Număr de telefon/fax +(373) 231-53-359 - Anticamera Societății
+(373) 231-53-367 - Manager (șef ) aprovizionare
+(373) 231-53-361 - Agent achiziții

E-mail office@cet-nord.md - Adresa oficială a întreprinderii
logistics@cet-nord.md - Adresa Secției Aprovizionare

Pagină web oficială www.cet-nord.md 

Persoana de contact Basistîi Alexandr, Agent achiziții
Tel. +(373) 231-53-361, +(373) 68101554
E-mail: alexandr.basistii@cet-nord.md 

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

þ Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor 
naturale
þ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
¨Activitățile licențiate din sectorul serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare
¨ Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
¨ Activitățile sectoriale în domeniul porturilor și aeroporturilor
¨ Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale
¨Activitățile sectoriale legate de extracția de petrol și gaze naturale, 
prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

¨Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achiziție comună
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

þLegea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale 74/2020

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

þ Bunuri
¨ Servicii
¨ Lucrări

Obiectul de achiziție Țevi preizolate, coturi preizolate, articole conexe pentru conducte și a nodului 
de evidență

Anunțul de participare Nr.: în BAP nr. 63

Data publicării: 12.08.2022

Link: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 63
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_63_2.pdf 

Criteriul de atribuire utilizat þ 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
þ Nu se aplică

mailto:office@cet-nord.md
mailto:logistics@cet-nord.md
http://www.cet-nord.md
mailto:alexandr.basistii@cet-nord.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_63_2.pdf
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Nr. oferte primite Total: 10 (zece)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 10 (zece)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)

Pe cale electronică: 10 (zece)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 02.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „TECHNO-TEST” S.R.L.
IDNO 1003600030906
Date de contact 

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

Adresa: MD-2012, str. M. Eminescu, 66, ap. (of.) 5, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +(373) 22-226-160, +(373) 22-228-313

Fax: +(373) 22-210-807

E-mail: info@technotest.md

Pagină web: www.technotest.md 
Întreprindere mică sau mijlocie þ Da          ¨ Nu

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
¨ Da          þ Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
¨ Da          þ Nu

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea 
contractului.

1. Oferta câștigătoare: 3026870,00 lei, fără TVA.

2. Oferta cea mai ridicată: 3340971,60 lei, fără TVA.

3. Oferta cea mai scăzută: 54172,00 lei, fără TVA.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

Robinete sferice 44163000-1 lot 3

Contract privind achiziția 
bunurilor de valoare 
mare nr. 330/95/22 din 
15.09.2022

398304,00

Mijloace de măsurare și 
control 44163000-1 lot 4

Contract privind achiziția 
bunurilor de valoare 
mare nr. 330/95/22 din 
15.09.2022

122400,00

Alte informații:

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

þ Nu

¨ Da

mailto:info@technotest.md
http://www.technotest.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

þ Nu
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
N/A.

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.  6  din 07.11.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

Localitate mun. Bălți, Republica Moldova

IDNO 1002602003945

Adresa MD-3100, str. Ștefan cel Mare, 168, mun. Bălți, R. Moldova

Număr de telefon/fax +(373) 231-53-359 - Anticamera Societății
+(373) 231-53-367 - Manager (șef ) aprovizionare
+(373) 231-53-361 - Agent achiziții

E-mail office@cet-nord.md - Adresa oficială a întreprinderii
logistics@cet-nord.md - Adresa Secției Aprovizionare

Pagină web oficială www.cet-nord.md 

Persoana de contact Basistîi Alexandr, Agent achiziții
Tel. +(373) 231-53-361, +(373) 68101554
E-mail: alexandr.basistii@cet-nord.md 

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

þ Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor 
naturale
þ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
¨Activitățile licențiate din sectorul serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare
¨ Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
¨ Activitățile sectoriale în domeniul porturilor și aeroporturilor
¨ Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale
¨Activitățile sectoriale legate de extracția de petrol și gaze naturale, 
prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

¨Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achiziție comună
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

þLegea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

þ Bunuri

¨ Servicii

¨ Lucrări

Obiectul de achiziție Puncte termice individuale (PTI), inclusiv proiectarea PTI și montarea acestora

Anunțul de participare Nr.: în BAP nr. 68

Data publicării: 01.09.2022

Link: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 68

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_68_0.pdf

Criteriul de atribuire utilizat þ Prețul cel mai scăzut

¨ Costul cel mai scăzut

¨ Cel mai bun raport calitate-preț

¨ Cel mai bun raport calitate-cost

mailto:office@cet-nord.md
mailto:logistics@cet-nord.md
http://www.cet-nord.md
mailto:alexandr.basistii@cet-nord.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_68_0.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

¨ Acord-cadru

¨ Sistem dinamic de achiziții

¨ Licitație electronică

þ Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 16 (șaisprezece)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 16 (șaisprezece)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)

Pe cale electronică: 16 (șaisprezece)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire „TECHNO-TEST” S.R.L.
IDNO 1003600030906
Date de contact 

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

Adresa: MD-2012, str. M. Eminescu, 66, ap. (of.) 5, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +(373) 22-226-160, +(373) 22-228-313

Fax: +(373) 22-210-807

E-mail: info@technotest.md

Pagină web: www.technotest.md 
Întreprindere mică sau mijlocie þ Da          ¨ Nu

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
¨ Da          þ Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
¨ Da          þ Nu

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea 
contractului.

1. Oferta câștigătoare: 4291000,00 lei, fără TVA.

2. Oferta cea mai ridicată: 4291000,00 lei, fără TVA.

3. Oferta cea mai scăzută: 4291000,00 lei, fără TVA.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, 

inclusiv TVA

Punct termic individual (PTI), pentru ÎS 
„Servicii Pază” a MAI a RM, str. Ștefan 
cel Mare, 57, mun. Bălți, inclusiv 
proiectarea PTI și montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

117600,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
Curtea de Apel Bălți, str. Ștefan 
cel Mare, 54, mun. Bălți, inclusiv 
proiectarea PTI și montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

276000,00 

mailto:info@technotest.md
http://www.technotest.md
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Punct termic individual (PTI), pentru 
Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului, Inspecția pentru Protecția 
Mediului Bălți, str. B. Glavan, 5, mun. 
Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

117600,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
Direcția Generală pentru Administrarea 
Clădirilor Guvernului RM, str. Libertății, 
10, mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI 
și montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

142800,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 23, str. Malinovskii, 16, 
mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

356400,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 43, str. Suceava, 6a, 
mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

416400,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 31, str. Ștefan cel Mare, 9, 
mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

447600,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 38, bd. Larisa, 2/A, mun. 
Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

447600,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 1, str. Conev, 19, mun. Bălți, 
inclusiv proiectarea PTI și montarea 
acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

676800,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 19, str. Conev, 14a, mun. 
Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

422400,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, IET nr. 28, str. Malinovskii, 15, 
mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

375000,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
Primăria mun. Bălți, str. Independenței, 
1, mun. Bălți, inclusiv proiectarea PTI și 
montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

375000,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
Agenției Teritoriale Nord a CNAM, str. 
Sf. Nicolae, 5A, mun. Bălți, inclusiv 
proiectarea PTI și montarea acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

75600,00 

Punct termic individual (PTI), pentru 
DÎTS, ȘSSCJRO de probe de apă 
„Delfin”, str. Hotin, 37, mun. Bălți, 
inclusiv proiectarea PTI și montarea 
acestuia

42512300-1 1 buc.

Contract privind achiziția 
bunurilor și lucrărilor de 
valoare mare nr. 330/113/22 
din 10.10.2022

374400,00 
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Alte informații:

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

þ Nu

¨ Da

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

þ Nu
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
N/A.

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 PARTICIPARE

Nr. 193P

privind achiziționarea RFQ_225 - LUCRĂRI DE CONFECȚIONARE ȘI MONTARE A STRUCTURILOR 
METALICE LA PT prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ˅

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea  bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantita-tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată. Standarde de 

referință/ sistemul de 
gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica 

pentru fiecare lot 
în parte)

Lotul 1 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la  PT-37TR
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
2.300,00 MDL

Lotul 2 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la  PT-40TR
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
7.900,00 MDL

Lotul 3 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la  PT-98TR
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com

11.500,00 
MDL

Lotul 4 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la  PT-117CD
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com

15.900,00 
MDL

Lotul 5 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-129CI com. 
Sagaidac

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

22.800,00 
MDL
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Lotul 6 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-131CI com. 
Valea perjei

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

27.000,00 
MDL

Lotul 7 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-284CD com. 
Gaidar

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

8.800,00 MDL

Lotul 8 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-309TR com. 
Balabanu

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

20.900,00 
MDL

Lotul 9 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-527CD com. 
Ciriet Lunga

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

22.200,00 
MDL

Lotul 10 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-332CD com. 
Tomai 

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

3.500,00 MDL

Lotul 11 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-142CI mun. 
Cimislia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

1.800,00 MDL

Lotul 12 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-135CI mun. 
Cimislia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

5.300,00 MDL

Lotul 13 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-20CH mun. 
Cahul

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

3.500,00 MDL

Lotul 14 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-103CH mun. 
Cahul

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

23.100,00 
MDL

Lotul 15 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-346CI mun. 
Cimislia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

5.100,00 MDL

Lotul 16 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-514CN com. 
Cociulia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 17 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-433CN com. 
Chioselia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 18 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-304CH mun. 
Cahul

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 19 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-27CM com. 
Congazcic

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL
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Lotul 20 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-89CM mun. 
Comrat

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 21 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-286CI mun. 
Cimislia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 22 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 
metalice la PT-88CI com. 

Abaclia

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.600,00 
MDL

Lotul 23 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 
metalice la PT-578 mun. 

Chisinau 

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

18.200,00 
MDL

Lotul 24 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 
metalice la PT-892 mun. 

Chisinau 

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

102.700,00 
MDL

Lotul 25 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-1059 mun. 
Chisinau 

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

28.500,00 
MDL

Lotul 26 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-1060 mun. 
Chisinau 

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

35.500,00 
MDL

Lotul 27 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-9036 comV.
lui Voda

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

22.200,00 
MDL

Lotul 28 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-9048 comV.
lui Voda

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

17.400,00 
MDL

Lotul 29 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-9062 comV.
lui Voda

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

19.200,00 
MDL

Lotul 30 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-698
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com

42.600,00 
MDL

Lotul 31 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-725
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com

39.500,00 
MDL

Lotul 32 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-139HN
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
4.200,00 MDL

Lotul 33 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-584IL
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
3.300,00 MDL

Lotul 34 45262410-8
Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-378IL
Lucrare 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
3.300,00 MDL
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Lotul 35 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-165AN com.
Gura Bicului

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

2.800,00 MDL

Lotul 36 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-638HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

12.900,00 
MDL

Lotul 37 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-550HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

25.700,00 
MDL

Lotul 38 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-612HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

10.300,00 
MDL

Lotul 39 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-431HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

40.800,00 
MDL

Lotul 40 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-327HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

30.500,00 
MDL

Lotul 41 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-456HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

30.500,00 
MDL

Lotul 42 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-410HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

8.200,00 MDL

Lotul 43 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-605HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

2.700,00 MDL

Lotul 44 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-361HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

16.900,00 
MDL

Lotul 45 45262410-8

Lucrări de confecționare 
și montare a structurilor 

metalice la PT-325HN mun. 
Hincesti

Lucrare 1
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

16.000,00 
MDL

Valoarea estimativă totală 838.700,00 
MDL

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 6 luni.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni.
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12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
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 criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - Avand in vedere solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova, prin care au fost stabilite măsuri ce urmează a fi întreprinse de către ÎCS Premier 
Energy Distribution SA în scopul prevenirii și atenuării impactului crizei energetice în caz de limitare a 
furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-

economic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  28.11.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
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Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

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

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

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

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis pe 08.11.2022 pentru 
publicare la data de 11.11.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de încărcare, transportare și descărcare a transformatoarelor de forță (2 buc.) 
la SE Ungheni-110kV și SE Cecolteni-110kV 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă 

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

˅Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. moldelec-
trica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders; SIA “RSAP”. 

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/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/ lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cant.

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referință

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

Lotul 1

1

   
63

11
00

00
-3

Servicii de încărcare 
și descărcare a 
transformatoarelor de forță 

     buc       2 Conform specificației 
tehnice    775 000.00

Lotul 2

1 Servicii de transportare a 
transformatoarelor de forță      buc      2 Conform specificației 

tehnice  1 100 000.00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 875 000.00

 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  30 zile de la data semnării contractului,  
Locul încărcării/descărcării precum și traseul transportării sunt indicate în caietul de sarcini. 

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligațiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz):         Nu

          (indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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 îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform Anexei) confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre 
ofertant

Original (conform tabelului anexat) 
Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experiența 
similară în domeniul de 
activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit.

Original (conform Anexei) confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

4 Informaţie privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

Se prezintă lista confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

5 Informaţie privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului

Se prezintă lista confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu
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6 Certificat/Decizie de înregistrare 
a întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Autorizație pentru desfășurarea 
activităţii 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Documentaţia de deviz pentru 
îndeplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

9 Grafic de prestare a serviciilor Se prezintă graficul de prestare a serviciilor pentru 
fiecare rută și stație electrică

Obligatoriu

10 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) 
lit a) din Legea 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original, completată integral și confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz: - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Lot 1:

Nr. Factori de evaluare Punctaj 
maxim alocat

Metodologia de 
evaluare Punctaj de referință

1
Preţul ofertei (PO) 60

Oferta cu prețul cel mai 
scăzut 60

Oferta cu alt preț
Pret cel mai scazut Punctaj maxim

Pret oferta
×

Algoritmul de calcul: Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; pentru un alt preț ofertat 
punctajul se calculează proporțional.

2

Experiența similară 
(ES) 25

Exeperiență similară 
specifică de încărcare- 
descărcare obiectelor 
agabarite de mare tonaj 
(vezi Nota 1)

Câte 5 puncte pentru fiecare contract echivalent 
ca amplitudă și specific tehnic, dar nu mai mult 
de 25 puncte.

Nota 1: Experiența similară specifică în executarea servicilor de încărcare-descărcare obiectelor agabarite de mare tonaj. 
Ofertantul trebuie să demonstreze că a executat în ultimul timp (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) un 
contract ce a avut ca obiect execuția unor servicii similare cu cele ce fac obiectul caietului de sarcini.

Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru 
fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ 
respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, 
valoarea acestora, prețul și beneficiarul contractului/ contractelor.
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3
Disponibilitatea 

personalului calificat 
(PC)

15

Se atribuie 5 puncte pentru confirmarea calificării conducătorului 
responsabil de lucrări. 

Se atribuie 4 puncte pentru confirmarea calificării persoanei responsabile 
pentru strămutarea încărcăturilor din personalul  tehnico-ingineresc.

Se atribuie câte 2 puncte pentru confirmarea calificării  fiecărui membru de 
brigadă din personalul  tehnic, dar nu mai mult de 6 puncte.

Total punctaj maxim 
acumulat 100

Notă: În cazul în care două sau mai multe oferte vor acumula același punctaj, 
prioritate va avea ofertantul care a acumulat cel mai mare punctaj la factorul 
“experiența similară”

Lot 2:

Nr. Factori de 
evaluare

Punctaj 
maxim 
alocat

Metodologia de 
evaluare Punctaj de referință

1
Preţul ofertei (PO) 60

Oferta cu prețul cel 
mai scăzut 60

Oferta cu alt preț Pret cel mai scazut Punctaj maxim
Pret oferta

×

Algoritmul de calcul: Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; pentru 
un alt preț ofertat punctajul se calculează proporțional.

2

E x p e r i e n ț a 
similară (ES) 25

Exeperiență similară 
specifică de transpor-
tare a obiectelor 
agabarite de mare 
tonaj (vezi Nota 1)

Câte 5 puncte pentru fiecare contract 
echivalent ca amplitudă și specific tehnic, dar 
nu mai mult de 25 puncte.

Nota 1: Experiența similară specifică în executarea servicilor de transportare a obiectelor agabarite de mare 
tonaj. Ofertantul trebuie să demonstreze că a executat în ultimul timp (calculaţi până la data limită de depunere a 
ofertelor) un contract ce a avut ca obiect execuţia unor servicii similare cu cele ce fac obiectul caietului de sarcini.

Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, 
pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - 
copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica 
natura lucrărilor executate, valoarea acestora, preţul și beneficiarul contractului/ contractelor.

3
Disponibilitatea 
personalului 
calificat (PC)

15

Se atribuie 5 puncte pentru confirmarea calificării conducătorului 
responsabil de lucrări. 

Se atribuie 4 puncte pentru confirmarea calificării personalului  
tehnico-ingineresc.

Se atribuie câte 2 puncte pentru confirmarea calificării  fiecărui 
membru de brigadă din personalul  tehnic, dar nu mai mult de 6 
puncte.

Total punctaj maxim 
acumulat 100

Notă: În cazul în care două sau mai multe oferte vor acumula același 
punctaj, prioritate va avea ofertantul care a acumulat cel mai mare 
punctaj la factorul “experiența similară”

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  17.00
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- pe: 16.12.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP  

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când 
ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

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 Europene:    
Nu 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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 Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:  
04.11.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.11.2022

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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

(se specifică da sau nu)
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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 și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): NUTS 
II MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: 

 

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din data 
deschiderii ofertelor

În cazul în care la etapa de examinare a ofertelor se identifică dependența a doi sau mai mulți operatori, aceștia vor 
fi considerați ca unul singur, iar oferta de preț va fi aleasă cea care a fost identificată ca cea mai avantajoasă conform 
criteriului de cel mai mic preț la cea mai bună calitate ofertată.

Conducătorul grupului de lucru:                                                         L.Ș.
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Anexa 1
INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________
3. Adresa sediului central: ________________________________________________________
4. Telefon:____________
Fax: _________________
E-mail: ______________
5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 
                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (instituţia emitentă) 
6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________
                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 
___________________________________________________________ 
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________
                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 
_____________________________________________________________________________
 durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 
                                                                                                         (denumirea, adresa) 
9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________
                                                                (denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________
                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ 
persoane, inclusiv:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificaţie)
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei
14. Dotare tehnică:_________________________________________________________
                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 
________________________________________ 
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 
        Anul_________________________ mii lei
        Anul_________________________ mii lei
        Anul  _________________________mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,
  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.
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Anexa 2

     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate_____________________________________________

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat 
contractele 

________________________________________________________________________________

similare şi de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor 
executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare:  
______________________________________________________________________________
6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):
a) contractată - _________________________________________________________________________
b) efectiv realizată - _____________________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ___________________
___________________________________________________________
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: ______________
_________________________________________________________________

Data completării:______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 
(Denumirea operatorului economic)
adresa completă____________________________________ 
tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:
  T-211/11-22 : Servicii de încărcare, transportare și descărcare a transformatoarelor de forță (2 

buc.) la SE Ungheni-110kV și SE Cecolteni-110kV
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, și anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr
Numărul şi 

Denumirea lotului
Cantitatea Suma ofertei, 

Lei fără TVA

Suma 
ofertei, 

Lei cu TVA
Lot 1: Servicii de încărcare și descărcare a transformatoarelor de forță

1 Încărcarea transformatorului ТДТН-25000/110 și descărcarea 
transformatorului ТДТН-10000/110 la SE Ungheni-110kV buc. 1

2

2.1.Încărcarea transformatorului ТДН-16000/110 la baza 
filialei Nord din or.Bălți și descărcarea la  SE Cecolteni-110kV.

2.2.Încărcarea transformatorului ТДТН-10000/110 la  SE 
Cecolteni-110kV

buc. 2

Total Lot 1
Lot 2: Servicii de transportare a transformatoarelor de forță

1 Transportarea transformatorului ТДТН-10000/110 de la SE 
Cecolteni-110kV la SE Ungheni-110kV buc. 1

2 Transportarea transformatorului ТДН-16000/110 de la baza 
filialei Nord din or.Bălți la SE Cecolteni-110kV buc. 1

Total Lot 2
Total ofertă
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____________________

______________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,                                                                                                      
(suma în litere și în cifre)

III. Termen prestare servicii (zile):________________________________________

                 (se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare:_________________________________________________
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(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

___________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________
(semnătura)  și L.Ș. 
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 Anexa 4

_________________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 
şi întreprinderea municipală 

Titlul achiziţiei: T-211/11-22: Servicii de încărcare, transportare și descărcare a transformatoa-
relor de forță (2 buc.) la SE Ungheni-110kV și SE Cecolteni-110kV

Subsemnatul, ________________, reprezentantul legal al ______________________,
                        (numele și prenumele)                                            (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a transforma-
toarelor de forță (2 buc.) la SE Ungheni-110kV și SE Cecolteni-110kV

                                                      

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură și a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, 
respectiv ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere și/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declară-
rii (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu 
subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comer-
ciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului per-
soane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părin-
te, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiec-
tul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 
în procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
și confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____________________________

Operator economic ___________________________

                                         (semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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