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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 14.11.2022  
 
 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. ,,Serviciul național unic pentru apelurile 
de urgență 112

IDNO 1016600011534

Adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Bd. Dacia 58/C

Numărul de telefon/fax 022-553-112
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@112.md

Adresa de internet ale autorității contractante office@112.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail /022/ 294-816

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

igor.hamurari@112.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Serviciul 112 este structură organizaţională şi 
tehnologică care asigură preluarea, înregistra-
rea, prelucrarea apelurilor de urgenţă şi trans-
miterea solicitărilor de intervenţie procesate 
către serviciile specializate de urgenţă, precum 
şi interacţiunea cu furnizorii de comunicaţii 
electronic.

 

mailto:igor.hamurari@112.md
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nformații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1. 72315000-6

Prelungirea 
subscribției 
de suport 
pentru sis-
temele de 
securitate şi 
mentenanță 
a echipamen-
telor de tip 
infrastructură 
rețea şi tele-
fonie IP

Buc.

Mentenanța echipamentelor de tip re-
țea Switch, Router, Firewall şi telefonie IP. 
Se includ următoarele componente: 
1) Cisco Nexus 5672UP - 4 unități; 
2) Cisco Catalyst 3850 48 Port - 4 unități ; 
3) Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE - 6 unități;  
4) Cisco ISR 4451 VSEC Bundle - 4 unități;  
5) Cisco ISR 4451 - 4 unități ; 
6) Cisco 880 ISR - 4 unități; 
7) Cisco 1100 8 Port ISR - 1 unitate; 
8) Cisco 1100 4P ISR - 3 unități; 
9) Cisco Firepower 2130 - 4 unități; 
10) Cisco Firepower 4110 - unități; 
14) Sistemul Telefonie IP-PBX 
(IP-PBX Telephony)  - Unități;  
 
Cerințele sunt următoare: 
1) Prelungirea conractului de su-
port de la producător HP; 
2) Asigurarea cu stoc de piese de schimb;

2 660 000,00

3.
72315000-6

Achiziționa-
rea serviciilor 
de mente-
nanță a echi-
pamentelor 
de tip Server 
HP

Buc.

Mentența echipamentelor de tip Server şi 
Stocare HP; 
Echipamentel sunt de tip: 
HPE ProLiant DL380 Gen9 8SFF - 4 unități 
HPE ProLiant DL380 Gen9 24SFF  - 2 uni-
tăți 
HPE BLc7000  - 2 unități 
HPE ProLiant BL460c Server Blade - 16 
unități 
HPE 3PAR 8200 - 4 unități 
HPE StoreOnce 5100 - 1 unitate 
HPE StoreEver MSL2024  - 1 unitate 
 
Cerințele sunt următoare: 
1) Prelungirea conractului de suport de la 
producător HP; 
2) Asigurarea cu stoc de piese de schimb;

875 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta avantajoasă din punct de vedere 
economic

Propunerea financiară fără TVA - 40p

Corespunderea serviciilor ofertate cu cerin-
țele din caietul de sarcini - 30p.

Specialiştii ofertați dispun de calificarea ne-
cesară dovedită prin certificate recunoscute 
la nivel internațional – 20p.

Dispunerea de acorduri/contracte similare 
în prestarea serviciilor de suport al elemen-
telor din care este format SIA112 - 10p.

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție 18.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Le-
gii 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

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea şi reabilitarea 
infrastructurii căilor de comunicație din mun. 
Chişinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 34300000-0
Anvelope, acumula-
toare, autolubrifianți 

şi produse antigel

355 buc. 
Anvelope;

Acumulatoare; 2 200 000

25 000 l Autolubrifianți şi produse 
antigel

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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Alte informații:

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

Trimestrul I-II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din  17.10. 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Produse alimentare pentru   anul 2023 (pâine, carne, 
ouă, lactate)

IDNO 1003600152709
Adresa Grenoble 147
Numărul de telefon/fax 022 72-51-85
Adresa de e-mail ale autorității contractante imspscmf@ms.md  
Adresa de internet ale autorității contractante https://scfm.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Stoicev tel: 069895255 , scmf.achizitii@

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

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

scmf.achizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

Institutie Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
 Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referință

 Unitatea de 
măsură Cantitatea

Valoarea esti-
mată 
(se va indica 
pentru fiecare 
lot în parte)

1 15811100-7 Pâine sura    din ame-
stic făină de grâu  i de 
secara  

Pâine sura    din amestec de făină 
de grâu  si  secara baton 0,5 kg  
feliată, ambalată 

HG 775 din 03.07.2007

Anexa 1 si 2

HG 520 din 22.06.2010

KG 6000 72000,00

2 15811100-7 Pâine alba din făină 
de grâu  

Pâine alba  din făină de grâu 
-c/s,baton 0,5 kg  feliată, amba-
lată 

HG 775 din 03.07.2007

KG 15000 177900,00

3 15811100-7 Pesmeți panificați Pesmeţi Ambalaj 0,25

HG 775 din 03.07.2007

KG 30 750,00
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4 15112000-6 Carne de pasare evis-
cerată,  refrigerată.          

Carne de pasare eviscerată,  
refrigerată, cu fierbere rapida,  
greutate de la 1,5 kg pină la 2 kg 
, GOST 25391 -82;( ambalat

separate fiecare bucat)

Kg 6000 222000,00

5 15112000-6 Fileu din piept de pui 
, fara os, refrigerată, 
ferbere rapida  c/s 
ambalata

GOST 25391 - 82; ambalat  

1kg

KG 3500 217000,00

6 03142500-3 Ouă dietetice de 
găină, categoria de 
calitate”A”, categoria 
de greutate ”m”- me-
die: de la 53 la 63 g.*   

 

HG 1208 din 27.10.2008,

HG  221 din 16.03.2009, 

HG 520 din 22.06.2010 CutiicCa-
rton 

bucata 50000 96000,00

7 151112000-
9

Carne de  porc inab-
usita – bucati c/s

 HG 775 borcan 0,5 - 0,5 kg KG 250 18250,00

8 15131230-6 Mezeluri  ferte in aso-
rtiment (crenvustii tip 
ursulet)  

Crenvuşti Lacta- c/s

HG 720 din 26.06.2007,

GOST 23670-79

KG 1200 84000,00

9 15221000-3 Peste fara cap (Hec) f/
cap,congelat

 Peste fara cap (Hec)  congelat  
Greutatea  unui peşte – pina la  
0,3 kg GOST 20057-96.

KG 6000 228000,00

10 15221000-3 Macrou sarat fara cap 
c/s

Macrou sarat fara cap c/s KG 600 25800,00

11 15511100-4 Lapte de vaci - 2,5%  Lapte de vaci - 2,5%  Pachete 
-1 L 

HG 611 din 05.07.2010, GOST 
13277-79

Litru 20000 280000,00

12 15550000-8 Chefir 2,5 % HG 611 din 05.07.2010, GOST 
4929-89ambalaj   Pachete- 0,5 kg

Litru 8200 155800,00

13 15512000-0 Smântână - 15 % HG 611 din 05.07.2010,

TU 10.02.02.789.09-89 ambalaj 
pahar 0,350 kg

KG 1500 71100,00

14 15540000-5 Cascaval nepicant  
50 %

(brinza cu cheag tare 50 % nepi-
cant )  HG 611 din 05.07.2010,

SM 218:2001    Ambalaj cerat su 
parafina     

KG 1000 125000,00

15 15542000-9 Brânză de vaci  -9% HG 158 din 07.03.2019 :

pachet 0,5 kg

KG 3500 248500,00

16 15530000-2 Unt   - 72,5% Unt fără adaos de grăsimi vege-
tale - 72,5% nesarat, fabricat in 
Moldova, ambalaj 200 gr 

KG 2500 377500,00

Valoarea estimativă totală:                                                                           2 399 600,00                                                                    
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai   mic рrеt fără  ТVА, corespunderea  tuturor ce-
rințelor care vor fi indicate in anunțul de participare .

III. Alte informații:

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

11.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_____din 11 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Hînceşti
IDNO 1003605151372
Adresa mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 238

Numărul de telefon/fax 0269/23235

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.sr-hincesti.ms.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Goroholschi Victor, 069302105, goroholschi68@
mail.ru

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

Lotul 1 15811100-7 Pîine albă din faină 
de grîu 8000 kg Licitaţie deschise 110000

Lotul 2
15811000-6 Pîine neagră  

2000 kg 30000

Lotul 3
15612100-2 Faină de grîu 

1000 kg 13000

Lotul 4
15850000-1 Paste fainoase 

38000

4.1

15850000-1 Paste fainoase grupa  
C, din soiuri tare, în 
asortimet 900 kg 27000
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4.2
15850000-1 Paste fainoase, lungi 

(tip Spicuşor) 300 kg 11000

Lotul 5 15530000-2 Unt de vacă 800 kg 137000

Lotul 6 Produse lactate 402000

6.1
15500000-3 Chefir 

3500 litr 66000

6.2
15511100-4 Lapte de vacă 

3200 litr 52000

6.3
15511100-4 Lapte de vacă 

4000 litr 60000

6.4
15512000-0 Smîntînă

800 litr
33000

6.5
15542000-9

Brînză de vaci 1200 kg 106000

6.6 15544000-3
Brînză moale de 
vaci închegată fără 
sare

800 kg 85000

Lotul 7 15544000-3 Brînză cu cheag 
tare 500 kg 62000

Lotul 8 Crupe 85500

8.1.
15613300-1

Crupă de grîu 1000 kg 10000

8.2.
15613300-1

Crupă de arpacaș 800 kg 8500

8.3.
15613300-1

Crupă de orz 500 kg 5000

8.4.
15613300-1

Crupă de porumb 1000 kg 16000

8.5
15625000-5 Crupe de griș 

800 kg 12000

8.6
15613380-5 Fulgi de ovăs 

800 kg 17000

8.7
15613300-1 Crupe de mei, 

900 kg 17000

Lotul 9
15331130-7 Mazăre uscată, 

şlefuită şi întreaga 900 kg 11000
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Lotul 10 Orez 29500

10.1.
15614100-6 Orez şlefuit  sub 

formă de boabe în-
tregi, rotunde

800 kg 20500

10.2
15614100-6 Orez şlefuit  sub 

formă de boabe în-
tregi, lung

400 kg 9000

Lotul 11
15613300-1

Crupe de hrişca 1000 kg 40000

Lotul 12 03221210-1 Fasole albe 500 kg 13000

Lotul 13 Naut 200 kg 5700

Lotul 14 Linte 200 kg 8000

Lotul 15 Condimente 44820

15.1 15870000-7 Frunze de dafin 5 kg 1000

15.2 15870000-7
Condimente cu gust 
de găină, 50 kg 3600

15.3 15870000-7 Condimente cu gust 
de ciuperci 0,5 kg 40

15.4
15872400-5 Sare iodată pentru 

uz alimentar, 500 kg 4400

15.5
15870000-7 Bicarbonat de na-

triu 40 kg 1300

15.6
15870000-7

Vanilearomat 0,5 kg 280

15.7
15898000-9 Drojdie uscate pen-

tru panificaţie 10 kg 1500

15.8
15898000-9

Praf de copt 1 kg 130

15.9
15890000-3 Borș acru praf 

70 kg 11300

15.10
15872100-2 Piper negru  măci-

nat în boabe 3 kg 1500
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15.11
15872100-2

Paprica dulce 0,5 kg 90

15.12
15872100-2 Piper negru  măci-

nat în praf 3 kg 700

15.13
15872100-2 Scorțisoară măci-

nată 0,5 kg 80

15.14
15871100-5 Oțet 6% 

150 litr 1500

15.15 15863200-7 Ceai negru 80 kg 17000

15.16 Acid citric 2 kg 400

Lotul 16 Condimente (trave 
uscate) 970

16.1 Leuștean uscat 0,5 kg 320

16.2 Marari, patrungel 
(uscate) 1 kg 350

16.3 Usturoi uscat 1 kg 300

Lotul 17
15831200-4

Zahăr-cristal 2300 kg 44000

Lotul 18
Produse(legume, 
fructe) conserate, 
prelucrate

20000

18.1
15331462-3 Mazăre verde con-

servată 300 kg 6000

18.2
15331428-3 Pasta de roșii de 

25% calitatea 1 360 kg 11000

18.3
15331428-3 Castraveți  marinaţi

200 kg 3000

Lotul 19 Gem 79000

19.1
15332290-3

Gem de prune 1000 kg 47000

19.2
15332290-3 Gem de căpşuni, 

piersici, abricos şi 
alte

400 kg 20000
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19.3
15332290-3

Gem de coaca-
ze (smorodina),   
zmeura (малина) 200 kg 12000

Lotul 20
15332410-1 Prune uscate fără 

sâmburi 800 kg 58000

Lotul 21
15320000-4 Suc de fructe (mere) 

şi legume 5500 buc 24000

Lotul  22 15411100-3 Ulei din floarea 
soarelui 1500 litr 56000

Lotul 23 03142500-3 Ouă de găină 15000 buc 46000

Lotul 24
15131230-6

Pept de pui (găini),  
răcită, cu o greutate 
medie 300-400gr. 
bucata, 1000 kg 72000

Lotul 25
15112130-6

Găini,răcită, cu o 
greutate medie 1,7-
2,5kg bucata, 5000 kg 215000

Lotul 26
03311000-2

Pește congelat ”Mer-
luciu Hubbse” (HEK) 
fără cap 2000 kg 97000

Lotul 27
15131230-6 Salam „Doctorschi” 

500 kg 40000

Lotul 28
15300000-1

 Legume 118600

28.1
15300000-1 Cartofi 

6000 kg 56000

28.2
15300000-1

Varză 2000 kg 22000

28.3
15300000-1

Ceapă 1000 kg 11000

28.4
15300000-1

Morcov 1000 kg 11000

28.5
15300000-1

Sveclă 800 kg 10000
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28.6
15300000-1

Mere proaspăte 600 kg 5600

28.7
15300000-1

Rădăcina țelina 100 kg 3000

   Valoarea
Estimativă 1900090,00

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

III. Alte informații:

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

15.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □+

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

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

Nu □+

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.11.2022

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ștefan cel Mare, 163

Numărul de telefon/fax (022) 358099/245068  
Adresa de e-mail ale autorității contractante tomaciorba@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.tomaciorba.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 pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la do-
cumentația 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 şi obiectul principal de 
activitate

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

Institutie medicală

 
 
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I. Informații despre obiectul achiziției:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 15800000-6

Produse alimentare conform necesităților IMSP 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIOR-

BĂ” pentru 2023, fructe și legume, produse 
crupoase simestru I anul  2023

110040,00 kg Conform caietu-
lui de sarcini 2 165863,00

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

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

Nu 

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

Nu

mailto:achizitii.imspscto@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție După cel mai mic 
pret şi calitatea pro-
dusului.

Alte informații:

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

14.11.2022

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Produse petroliere pentru anul 2023”

Nr. 41 din 11.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -775/ 022 - 409 -713

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
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

anastasia.ionel@anp.gov.md

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură acce-
sul 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 şi obiectul principal de activitate

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

Instituție de stat cu statut special

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ 

Un./m. Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 09100000-0 Benzină Premium 95 11 000 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 

SM 226:2002
310 750,00 lei

2 09100000-0 Motorină Euro 5 37 573 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 

SM EN 590:2014
1 016 728,33 lei

3 09100000-0

Motorină Euro 5 (cu adau-
suri  de aditivi de curățare, 
anticorozivi şi antispu-
manți)

500 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 

SM EN 590:2014
14 500,00 lei

4 09100000-0 Gaz petrolier lichefiat (GPL) 700 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 

SM SR EN 589:2011
10 759,25 lei

Termenul de livrare: Ianuarie – Decembrie 2023; Locul livrării: Stațiile Peco ale furnizorului.

Total fără TVA 1 352 737,58 lei

 
 

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire 
a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate 
de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația stan-
dard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei
Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documentația stan-
dard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data limită de depu-
nere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA

Completat  în conformitate cu Anexa nr.9  din Documentația stan-
dard - în original, emisă de o bancă comercială; Termen de vala-
bilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile 
din data limită de depunere a ofertelor. Nu acceptă transfer 
pe contul ANP

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;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătu-
ră electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare 
şi 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 Re-
gistrul 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;

Licența de activitate Copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Certificat de conformitate-eliberat de Organismul Națio-
nal de Verificare a conformității produselor Copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Lista stațiilor PECO Copie,  confirmată prin semnătură electronică;
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Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani.

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

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

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data 
de 31.12.2023. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

 
 
Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

1. Locul destinaţiei finale îl constituie localitățile: Stațiile peco ale furnizorului.

2. Cerințe obligatorii: 

1.1. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.

1.2. Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în nume-
rar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre locali-
tățile menționate la pct. 1.

1.3. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante.

1.4. Prețul a unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea 
discountului ofertat.

1.5. Se va prezenta lista completă privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte că ofertantul 
deține stații de alimentare în localitățile enunțate la pct. 1.

1.6. Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru 
fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.

1.7. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informaţiilor privind situa-
ţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.

1.8. Posibilitatea de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă 
pentru fiecare card în parte.

1.9. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligaţia să blocheze/deblocheze utiliza-
rea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.

1.10. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare 
aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile sus-mentionate.

1.11. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se vor prezenta în Anexa nr. 22 
condiţiile tehnice de calitate și metodele de determinare a produselor, având la bază standarde și omologări 
naţionale sau internaţionale. 

2. Cerinţe privind propunerea financiară

2.1. În ceea ce priveşte propunerea financiară, aceasta va fi prezentată în conformitate cu Anexa nr. 23. 
Prețul unitar ofertat va constitui prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile 
informative în toată rețeaua de distribuție în decurs de 15 zile pîna la data publicării anunțului de participare în 
Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount. 

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:



23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru prima zi; 

M2  – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a doua zi;

M15 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a cincisprezecea zi;

D% – reprezintă discount-ul aplicat.

2.2. Discount-ul va fi specificat expres în ofertă și ulterior în contract, rămânând neschimbat pe întreaga

perioadă de valabilitate al acestuia. 

3. Furnizorul va asigura:

- personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare);

- configurarea cardului pe tipul carburantului;

- asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămîna, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în func-
ționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie în măsura să soluționeze problemele apărute în cel mai 
scurt timp posibil.

4. Alte prevederi:

4.1. Furnizorul va specifica daca toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile de benzinărie situate în loca-
litățile menționate la pct. 1;

4.2. Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului;

4.3. Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, 
conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului 
înregistrat pe fiecare card în parte va fi însoțita de un raport de consum care va conține informații detaliate cu 
privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, 
după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție;

4.4. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri;

4.5. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în 
baza prevederilor normative;

4.6. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoarea contractului și respectiv de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

II. Alte informații:

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

16.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

R cel mai mic preț şi corespunderea specificației 
tehnice solicitate

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

R Nu
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

IDNO 1002600047677

Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62

Numărul de telefon/fax 067880677

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com

Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677

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

https://achizitii.md/ro/

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

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA(-

pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 18100000-0 Îmbrăcăminte de uz 
profesional pentru iarnă 581 set 944 125,00

Jachetă groasă de 
lucru

Salopetă groasă de 
lucru

Cerințe minime:
Culoarea- negru/ verde. În spatele jachetei inscripția de culoare 
verde “Spații verzi” şi logoul întreprinderii. 
Material: 65% poliester, 35% bumbac
greutate: minim 290 g/m²
Jacheta va fi confecționată din material de înaltă calitate superioară, 
care garantează stabilitatea culorii şi dimensională chiar după mai 
multe spălări.
Închidere cu fermoar şi cu o bandă de acoperire. 
Izolator termic-100% poliester, greutate minim 200g/m2.
Cusături duble, vizibile clar, cu un fir puternic.
Mâneci finisate cu o cupă cu bandă elastică.
Spatele prelungit al jachetei.
Două buzunare laterale, buzunare pentru telefoane mobile, şi două 
buzunare superioare pot fi închise cu velcro, dintre care unul are o 
bandă de acoperire.
Reglarea lățimii în partea inferioară a jachetei.
Glugă detaşabilă, reglabilă şi termoizolată.
Elemente reflectorizate pe spate.
Cerințe minime:
Culoarea- negru/ verde. 
Material: 65% poliester, 35% bumbac
greutate: minim 290 g/m².
Izolator termic-100% poliester, greutate minim 200g/m2.
Căptuşeala 100% nailon.
Cusături duble, cusute cu un fir puternic vizibil.
Material de înaltă calitate, care asigură stabilitatea culorii şi mărimii 
după spălări repetate,
Număr mare de cusături în locuri deosebit de expuse la rupere,
bretele lungi, late, reglabile.
Doua buzunare laterale, întărite,
buzunar pentru stilou, buzunar fermoar pentru documente,
buzunar pentru banda de măsura.
Talie reglabilă cu nasturi şi o banda elastica cusută în partea din 
spate a pantalonilor.

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

II. Alte informații:

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

August

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 14.11.2022

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 a autorității contractante e-mail: amtriscani@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.amtriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Cenușa  022 44 4 307
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituția Medico Sanitară Publică Asociația 
Medicală Teritorială RiscaniRîșcani

Informații despre obiectul achiziției: privind achiziționarea  reagenților,accesorii şi consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform 
necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2023    

Nr. 
Lot Denumirea obiectului lotului

Poziția    

Descrierea obiec-
tului lotului

Clasificator 
(Codul CPV)

Canti-
tatea

Unita-
tea de 
măsu-

ra

Denumire 
obiectului 
achiziţiei

Valoarea 
estima-
tivă al 
lotulul

336301

 1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi material 
de control pentru analizatoarele biochimice 
automate A 15  Biosystems  (anex. 17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, Bio-
sistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu bordul 
analizatorului bio-
chimic automat  A 15, 
set 5 fl. x 50 ml

33696500-0

17 set AST/GOT  set 5 
fl. x 50 ml 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi material 
de control pentru analizatoarele biochimice 
automate A 15  Biosystems  (anex. 17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, Bio-
sistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu bordul 
analizatorului bio-
chimic automatA 15, 
set 5 fl. x 50 ml

33696500-0

17 set ALT/GPT set 5 
fl. x 50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi material 
de control pentru analizatoarele biochimice 
automate A 15  Biosystems  (anex. 17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, Bio-
sistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml 33696500-0

2 set ALBUMIN 
set 5 fl. x 50 
ml
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1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 20 ml

33696500-0

12 set ALP-AMP 
set 5 fl. x 20 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 20 ml

33696500-0

25 set α-AMYLASE 
set 5 fl. x 20 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
2 fl. x 75 ml

33696500-0

2 set α-AMYLASE  
PANCREAT-
ICĂ   set  2 
fl. x 75 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

12 set BILIRUBIN 
(TOTAL)    
set 5 fl. x 50 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

12 set BILIRUBIN 
(DIRECT)   
set 5 fl. x 50 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

5 set CALCIUM- 
ARSENAZO  
set 10 fl. x 
50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

10 set CHOLES-
TEROL  set 
10 fl. x 50 
ml
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1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

8 set CREATININE   
set 10 fl. x 
50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

5 set

γ-
G

LU
TA

M
IL

TR
A

N
SF

ER
A

SE
   

 s
et

 
5 

fl.
 x

 5
0 

m
l

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

13 set GLUCOSE  
set 10 fl. x 
50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

5 set IRON-FER-
ROZINE  set 
5 fl. x 50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

3 set LACTATE 
DEHIDRO-
GENASE 
(LDH) set 5 
fl. x 50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
2 fl. x 24 ml

33696500-0

22 set LIPASE set 2 
fl. x 24 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

3 set PROTEIN 
(TOTAL)  set 
10 fl. x 50 
ml



30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

8 set TRI-
GLYCERIDES  
set 10 fl. x 
50 ml                          

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

12 set UREA/BUN-
UV set 5 fl. x 
50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
10 fl. x 50 ml

33696500-0

6 set URIC ACID 
set 10 fl. x 
50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
4 fl. x 20 ml

33696500-0

25 set CHOLES-
TEROL LDL 
DIRECT  set 
4 fl. x 20 ml  
+ standard 
cantitate 
suficientă 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
4 fl. x 20 ml

33696500-0

25 set CHOLES-
TEROL HDL 
DIRECT  set 
4 fl. x 20 ml 
+ standard   
cantitate 
suficientă 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
3 fl. x 1 ml

33696500-0

2 set LIPID CON-
TROL SE-
RUM I     set 
3 fl. x 1 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
3 fl. x 1 ml

33696500-0

2 set LIPID CON-
TROL SE-
RUM II   set 
3 fl. x 1 ml
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1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

  ambalaj stan-
dard, compatibil 
cu bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
1 fl. x 20 ml

33696500-0

3 set ALBUMIN 
(MICRO-
ALBUMIN-
URIA)    set 1 
fl. x 20 ml 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

  ambalaj stan-
dard, compatibil 
cu bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15,   1 
fl. x 1ml

33696500-0

2 ml  Standard 
p/u Micro-
albumina în 
urină   1 fl. x 
1ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
1 fl. x 20 ml

33696500-0

2 set Control p/u 
Microal-
bumina în 
urină    set  
1 fl. x 20 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
5 fl. x 5 ml

33696500-0

5 set BIOCHEM-
ISTRY CAL-
IBRATOR 
(HUMAN) 
set 5 fl. x 5 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
5 fl. x 5 ml

33696500-0

8 set BIOCHEM-
ISTRY 
CONTROL 
SERUM (HU-
MAN) I set 5 
fl. x 5 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
5  fl. x 5 ml

33696500-0

8 set BIOCHEM-
ISTRY 
CONTROL 
SERUM (HU-
MAN) II  set 
5 fl. x 5 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
1 x 72 ml

33696500-0

14 set HEMO-
GLOBIN 
A1C-DIRECT 
(HbA1C-
DIR) BSA set 
1 x 72 ml
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1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
1 x 0,5 ml

33696500-0

4 set HEMOGLO-
BIN A1C 
CONTROL 
(NORMAL) 
set 1 x 0,5 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
1 x 0,5 ml

33696500-0

4 set HEMOGLO-
BIN A1C 
CONTROL 
(ELEVATED) 
set 1 x 0,5 
ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat  A 15, set 
4 x 0,5 ml

33696500-0

2 set HEMO-
GLOBIN 
A1C-DIRECT 
(HbA1C-
DIR)STAN-
DAR  set 4 x 
0,5 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard 
fl. 100 ml, com-
patibil cu  analiza-
torului biochimic 
automat  A 15

33696500-0

4 amb. Soluţie con-
centrată de 
spălare     fl. 
100 ml p/u 
A-15 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard 
fl. 1000 ml, com-
patibil cu  analiza-
torului biochimic 
automat  A 15

33696500-0

3 amb. Soluţie 
concentrată 
de sistem 
lichid   fl. 
1000 ml p/u 
A-15 

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
5 fl. x 50 ml

33696500-0

8 set PROTEIN 
(URINE) set 
5 fl. x 50 ml

1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15, set 
1 fl. x 20 ml

33696500-0

8 set

ASSAYED 
CONTROL 
URINE set 1 
fl. x 20 ml
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1

Lotul nr.1 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate A 15  
Biosystems  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014). Consumabile pentru 
analizatorul biochimic automat A 15, 
Biosistems(sistem închis) ( anex.18 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)     

ambalaj standard, 
compatibil cu 
bordul analiza-
torului biochimic 
automat A 15,  set  
12 fl. X 5 ml

33696500-0

1 set

Human Bio-
chemistry 
Prevecal  set  
12 fl. X 5 ml

Total         
244362,86

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

hîrtie specific p/u 
printerul analiza-
torului biochimic 
automat A 15

33696500-0

20 buc.  PAPER FOR 
ANALYZER 

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

specific p/u A 15 
set 10 buc., com-
patibil cu bordul 
analizatorului bio-
chimic automat  
A 15 33696500-0

130 buc. Rotor de 
reacţie  p/u  
analizator  
A-15    set 
10 buc.

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

specific p/u A 
15 (dimensiuni 
13,75 x 24,90 mm, 
volum 2 ml) set 
1000 buc. 33696500-0

20 buc. Cuva pentru 
ser la anal-
izator A-15    
set 1000 
buc.

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

timp de lucru 
>2000 ore, com-
patibil cu  analiza-
torului biochimic 
automat  A 15 33696500-0

4 buc. PHOTOME-
TRIC LAMP 

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

compatibil cu can-
istrele existente, 
analizatorului bio-
chimic automat  
A 15 33696500-0

4 buc. CAP BOTTLE 

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

2 buc/set, com-
patibile cu anali-
zatorul biochimic 
automat A-15

33696500-0

1 set HY-
DRO-PNE-
UM. CYL-
INDER OF 
THE COVER 
HINGE

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

material: oțel 
inoxidabil, com-
patibil cu anali-
zatorul biochimic 
automat A 15 33696500-0

1 buc. THICK PRO-
BE

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

Ø int.7,57 mm, 
compatibil cu 
analizatorul 
biochimic 
automat A 15 33696500-0

2 buc. DISPENSING 
PUMP SEAL

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

specific p/u pro-
cesorul analiza-
torului biochimic 
automat   A 15

33696500-0

4 buc. MICROPRO-
CESSOR PCB 
COOLING 
FAN

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

cablu cu tub PTEE 
p/u regenți, com-
patibil cu anali-
zatorul biochimic 
automat A 15 33696500-0

1 buc. OPERATING 
ARM HOSE
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2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

set de rulmenți, 
compatibil cu 
analizatorul bio-
chimic automat 
A 15 33696500-0

2 set BEARING 
SET

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

acumulator pent-
ru analizator, com-
patibil cu anali-
zatorul biochimic 
automat A 15 33696500-0

4 buc. POWER SU-
PLY ACCU-
MULATOR

2

 Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizatorul 
biochimic automat A 15, Biosistems(-
sistem închis) ( anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)     

specific pentru 
printerul analiza-
torului automat  
A 15

33696500-0

1 buc.

DISPENSING 
PUMP MO-
TOR

Total          
320130

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

ambalaj   20 lit., 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

62 amb. M-53 Di-
luent  set 
20 lit. p/u 
Mindray  BC 
5300                                   

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

 set 4 fl. x 1 lit., 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

6 set M-53 LH 
Lyse set 4 fl. 
x 1 lit. p/u 
Mindray BC 
5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

 set 4 fl. x 1 lit., 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

10 set M-53 LEO (I) 
Lyse set 4 fl. 
x 1 lit. p/u 
Mindray BC 
5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

set 4 fl. x 200 ml, 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

10 set M-53 LEO 
(II) Lyse  set 
4 fl x 200 ml 
p/u Mindray 
BC 5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

 ambalaj fl. 50 
ml, compatibil 
cu analizatorul 
hematologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

22 amb. M-53 Probe 
cleanser  fl. 
50 ml p/u 
Mindray BC 
5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

 set 4 fl. x 1 lit., 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 

33696500-0

1 set M-53 
Cleanser  
set 4 fl. x 
1 lit. p/u 
Mindray BC 
5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

ambalaj fl.  3 ml, 
compatibil cu 
analizatorul he-
matologic 5 diff 
Mindray 33696500-0

5 amb. M-53 Cal-
ibrator fl. 
3 ml p/u 
Mindray BC 
5300

3

Lotul nr.3 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ).

set 6 x 3 ml, com-
patibil cu analiza-
torul hematologic 
5 diff Mindray 

33696500-0

12 set Material de 
control he-
matologic   
set 6 x 3 ml 
p/u Mindray 
BC 5300

Total    
     

57600
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4

Lotul nr.4 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ). 

specific pentru 
analizoarele he-
matologice BC 
5300

33696500-0

1 buc. Siringa ASP 
100mkl p/u 
Mindray BC-
5300.

4

Lotul nr.4 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ). 

specific pentru 
analizoarele he-
matologice BC 
5300

33696500-0

1 buc. Siringa SH 
10mkl p/u 
Mindray BC-
5300.

4

Lotul nr.4 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analiza-
toarele hematologice Mindray BC 
5300,  (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 ). 

specific pentru 
analizoarele he-
matologice BC 
5300

33696500-0

1 buc.
Filtru p/u 
Mindray BC-
5300.

Total          
38130

5

Lotul nr. 5 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat  Cybow Reader 720  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

set 100 teste, 
compatibil cu 
analizator Cybov 
Reader 720

33696500-0

110 set Teste p/u 
urină Cy-
bow Reader 
720       set 
100 teste

5

Lotul nr. 5 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat  Cybow Reader 720  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

set 25 teste , com-
patibil cu analiza-
tor Cybov Reader 
720

33696500-0

1 set Stripuri 
calibratori 
p/u Cybow 
Reader 720 
set 25 teste 

5

Lotul nr. 5 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat  Cybow Reader 720  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu  
termo-impriman-
ta analizatorului  
Cybov Reader 720 
lățime 50 mm, 
lungime 25 m

33696500-0

40 buc. Termohîrtie 
cu densitate 
Nr. 4  p/u 
printer Cy-
bow Reader 
720

Total  
 

     
16950

6

Lotul nr.6  Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu  
analizator Cybov 
Reader 720

33696500-0

1 buc. CR 720-16 
Print - lever

6

Lotul nr.6  Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu  
analizator Cybov 
Reader 720

33696500-0

1 buc. Lampă p/u 
Cybow 
Reader 720

6

Lotul nr.6  Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu 
analizator Cybov 
Reader 720

33696500-0

1 buc. Modul p/u  
p/u Cybow 
Reader 720
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6

Lotul nr.6  Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru  analizatorul   
Cybow Reader 720 (conform  anexei 
18 Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu 
analizator Cybov 
Reader 720

33696500-0

1 buc. Mechanism 
Assemmbly 
for Cybow 
Reader 720

Total          
153920,72

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 

33696500-0

1800 ml Protrom-
bină Time 
p/u C-3100 
( Pro-
trombină 
liofilizată în 
set cu bufer 
de Calciu, 
cantitate 
suficientă)  
fl . pînă la 
5 ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

520 ml

Fibrinogen 
Clauss p/u 
C-3100 Re-
agent 1,  fl. 
pînă la 2 ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

975 ml
Fibrinogen 
Clauss 
Imidazol 
p/u C-3100 
Reagent 2,  
fl. pînă la 15 
ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 

33696500-0

100 ml C o g u l a -
tion control 
nivel I şi II 
p/u C-3100 
(Plasmă de 
control cu 
nivel nor-
mal p/u PT,-
FIB,TT,APTT, 
fl pînă la 1 
ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

20 ml Cogulation 
C a l i b r a t o r 
p/u C-3100 
(Plasmă de 
c a l i b r a r e 
p/u PT,-
FIB,TT,APTT; 
fl pînă la 1 
ml
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Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

825 ml Probe 
cleanser p/u 
C-3100 fl. 
pînă la 15 
ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

80 lit. Cleanser 
p/u C-3100  
fl. pînă la 
2500 ml

7

Lotul nr.7  Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor, set 33696500-0

12 ml Coagulation 
Prevecal

Total    
     

34480

8

Lotul nr.8  Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru coagu-
lometru  automat  Mindray/Precil 
C-3100    (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 
05.05.2014 ). Consumabile pentru 
coagulometru  automat  Mindrai/
Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 
din 05.05.2014 )         

Compatibil cu 
coagulometru 
automat Mindray 
C-3100, setul 
de reagenti va 
contine cardul 
electronic pentru 
omologare la 
analizor. 33696500-0

8000 buc. Auto Cu-
vettes p/u 
C - 3 1 0 0 
(Cuve spe-
ciale p/u co-
agulometru   
C-3100 set 
1000 buc

Total          
77741

9

 Lotul nr.9 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat DIURUI H-100/500 .  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizator (con-
form  anexei 18 Ordinului Ministeru-
lui Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )      

set 100 teste, 
compatibil cu 
analizatorul  DI-
URUI H-100/500

33696500-0

400 set Teste  p/u 
urină cu 11 
parametri 
DIURUI  
H-100/500  
set 100 
teste

9

 Lotul nr.9 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat DIURUI H-100/500 .  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizator (con-
form  anexei 18 Ordinului Ministeru-
lui Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )      

 set 2 x 8 ml, com-
patibil cu testele 
de la acelaşi pro-
ducător DIURUI 
H-100/500

33696500-0

24 set Material 
de control 
cu 2 nivele  
p/u  DIURUI 
H-100/500 
set 2 x 8 ml          

9

 Lotul nr.9 Reagenţi, calibratori şi ma-
terial de control pentru analizatorul 
automat DIURUI H-100/500 .  (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 
Consumabile pentru  analizator (con-
form  anexei 18 Ordinului Ministeru-
lui Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )      

compatibil cu  
termo-impriman-
ta analizatorului  
DIURUI H-100/500

33696500-0

80 buc. Termohîrtie 
cu densitate 
Nr. 4   p/u  
DIURUI 
H-100/500

Total          
1599025
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 500 
teste. 

33696500-0

25 set ALTL, 500 T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311/set - 300 
teste. 

33696500-0

6 set ALB BCG, 
300 T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 400 
teste.

33696500-0

8 set ALP IFCC, 
400T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 300 
teste. 

33696500-0

18 set AMYL, 300T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 200 
teste. 

33696500-0

1 set AMYL-P, 
200T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 150 
teste. 

33696500-0

56 set ASLO TQ, 
150T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 500 
teste. 

33696500-0

26 set ASTL, 500T 
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. / set - 350 
teste. 

33696500-0

20 set Bil-D, 350 T 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. / set - 250 
teste.  

33696500-0

30 set Bil-T, 250T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 300 
teste. 

33696500-0

17 set CA, 300T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 400 
teste. 

33696500-0

30 set CHOL HiCo, 
400T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 250 
teste. 

33696500-0

50 set CRP, 250T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 700 
teste. 

33696500-0

20 set CREAJ, 700T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311/ set - 400 
teste.

33696500-0

12 set GGT , 400T
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 800 
teste.

33696500-0

26 set GLUC HK, 
800T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 350 
teste. 

33696500-0

28 set HDL-C, 350T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 150 
teste. 

33696500-0

18 set HBA1C TQ, 
150T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 200 
teste. 

33696500-0

15 set IRON, 200T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 300 
teste. 

33696500-0

4 set LDHI IFCC, 
300T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 200 
teste. 

33696500-0

40 set LDL-C, 200T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 200 
teste. 

33696500-0

15 set LIPC, 200T
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 250 
teste.

33696500-0

10 set MG, 250T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 100 
teste. 

33696500-0

65 set RF, 100T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 300 
teste. 

33696500-0

10 set TP, 300T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. / set - 250 
teste. 

33696500-0

47 set TRIGL, 250T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 500 
teste. 

33696500-0

27 set UREAL, 
500T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311 / set - 400 
teste. 

33696500-0

27 set UA, 400T

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Standard de cal-
ibrare electrozi 
nivel scazut.  Set 
10 x 3 ml Compat-
ibil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

5 set ISE Stan-
dard low set 
10 x 3 ml
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Standard de cal-
ibrare electrozi 
nivel ridicat. Set 
10 x 3 ml Compat-
ibil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

5 set ISE Stan-
dard high 
set 10 x 3 ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de verificare 
a calibrarii elec-
trozi.  Set 10 x 1 
ml.  Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

1 set ISE Com-
pensator set 
10 x 1 ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Diluent in testare 
ISE. Set 5 x 300 
ml Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

4 set ISE Diluent 
set 5 x 300 
ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol calibrare inter-
na a electrozilor.  
Set 5 x 600 ml 
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

8 set ISE Internal 
Standard 
set 5 x 600 
ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de referinta 
electrozi. Set 5 x 
300 ml Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

4 set ISE Ref-
erence 
Electrolyte 
Solution set 
5 x 300 ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare a 
electrozilor.  Set 5 
x 100 ml Compati-
bil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

3 set ISE Cleaning 
Solution set 
5 x 100 ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare 
bazica a acului.  
Set 66 ml Compat-
ibil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

20 set NaOH-D, 
cobas C set 
66 ml



43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare ba-
zica de sistem.  Set 
2 x 1,8 lit. Compat-
ibil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

10 set NaOH-D/Ba-
sic wash set 
2 x 1,8 lit. 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol tensioactive 
pentru baea de 
apa. Set 60 ml . 
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

20 set Ecotergent, 
cobas c311 
set 60 ml 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare 
speciala a cuvelor 
de reactie.  Set 50 
ml. Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set SMS, COBAS 
C  set 50 ml. 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Diluent p/u probe.  
Set 50 ml. Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

2 set Na Cl 9%, 
Cobas C  set 
50 ml. 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare 
acida. Set 2 x 1,8 
lit.Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set Acid wash 
solution set 
2 x 1,8 lit.

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Sol de spalare 
speciala a acului.  
Set 12 x 59 ml.  
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set Sample 
Cleaner 1, 
cobas c set 
12 x 59 ml.

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Reagent pentru 
liza hematiilor 
in determinarea 
HbA1C. Set 51 
ml. Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

4 set HbA1C TQ 
Haemoliz-
ing rg, co-
bas c set 51 
ml.
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Ser de control 
nivel I. Set 20 x 
5ml, Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set PreciControl 
ClinChem 
Multi 1, set 
20 x 5ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Ser de control 
nivel II. Set 20 x 
5ml, Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set PreciControl 
ClinChem 
Multi 2, set 
20 x 5ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Control HbA1C 
nivel normal. Set 4 
x 1ml.Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set

PreciCon-
trol HbA1c 
norm set 4 x 
1ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Control HbA1C 
nivel patologic. 
Set 4 x 1ml.Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

2 set

PreciControl 
HbA1c path 
set 4 x 1ml.

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Control RF. Set 2 x 
2 x 1ml Compati-
bil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

2 set

RF II Control 
Set 2 x 2 x 
1ml 

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator bio-
chimic  universal. 
Set 12 x 3ml. Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

2 set CFAS 12 x 
3ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator lipidic. 
Set 3 x 1ml. Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

2 set Cfas Lipids 
set 3 x 1ml
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Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator CRP. Set 
5 x 1ml.Compati-
bil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 

33696500-0

2 set

Cfas Pro-
teins set 
5x1ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator Preal-
bumin-ASLO-Ce-
ruloplasmin ,Set 3 
x 1ml, Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 

33696500-0

2 set

Cfas PAC set 
3 x 1ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator HbA1C, 
Set 3 x 2ml. Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

3 set Cfas HbA1c 
set 3 x 2ml

10

Lotul nr.10 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele biochimice automate Cobas 
311 (sistem închis)  (anex. 17 Ord. 
MS nr.374 din 05.05.2014). Consum-
abile pentru analizatorul biochimic 
automate Cobas 311 (sistem în-
chis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Calibrator RF. Set 5 
x 1ml. Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311.

33696500-0

2 set PRECISET 
R F set 5 x 
1ml

Total  
 

     
183861,17

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Compatibil cu 
sistema de de-
ionizare a apei 
pentru Cobas 311

33696500-0

1 buc. Mixed-bed 
resin MBH 
100

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Set 3 x 6 buc.
Celule de reactie. 
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

2 set Cell Set 
cobas C 311  
3 x 6 buc.

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Set 5000 Pupite 
pentru Probe, 
Control si Calibra-
tor.Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

7 set Cobas 
sample cup 
5000pcs

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Lampa Halogen 
pentru fotometru. 
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

2

Buca-
tă

Lamp Hal-
ogen Assy 
12V/50W
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Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Kit de mentenanta 
la 1 an. Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

1

Set

Kit Mainte-
nance 1year 
Cobas C311

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Kit de mentenanta 
la 6 luni. Compati-
bil cu analizatorul 
de sistem închis 
Cobas 311. 33696500-0

1

Set

Kit Main-
tenance 
6 months 
Cobas C311

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Compatibil cu 
sistema de de-
ionizare a apei 
pentru Cobas 311

33696500-0

1

Buca-
tă

Set cartuş 
( K 1-5mi-
c r o n i - 2 
b u c . ; K 1 -
1 m i c r o n -
1 b u c ; 
Membrană 
V o t r o n -
1buc.)

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Compatibil cu 
sistema de de-
ionizare a apei 
pentru Cobas 311

33696500-0

1

Buca-
tă

Diafragm 
vacuum 
pump 

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Electrod Na. Com-
patibil cu anali-
zatorul de sistem 
închis Cobas 311. 

33696500-0

2

Buca-
tă

Cartridge 
Na

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Electrod de K. 
Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

2

Buca-
tă

Cartridge K

11

Lotul nr.11 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul biochimic automate Cobas 311 
(sistem închis)  (anex.17 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Electrod de refer-
inta. Compatibil 
cu analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 311. 33696500-0

2

Buca-
tă

Reference 
Electrode

Total         
26960

12

Lotul nr. 12 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat  PCE 
210 3 diff  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014 ).            

ambalaj 20 lit., re-
agent compatibil 
cu analizatorul 

33696500-0

8 amb. Sol. diluent  
p/u PCE 
210, amb. 
20 lit.

12

Lotul nr. 12 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat  PCE 
210 3 diff  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014 ).            

ambalaj fl.  1000 
ml , reagent com-
patibil cu analiza-
torul 

33696500-0

4 amb. Soluţie de 
lizare p/u   
PCE 210 
fl.1000 ml 

12

Lotul nr. 12 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat  PCE 
210 3 diff  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014 ).            

 set .6 fl.  x 2.5 ml, 
material de con-
trol compatibil cu 
analizatorul 

33696500-0

12 set Control he-
matologic 
cu 3 nivele 
p/u PCE 210 
set . 3 fl.  x 
2.5 ml

12

Lotul nr. 12 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat  PCE 
210 3 diff  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014 ).            

ambalaj  5000 ml., 
sol., compatibil cu 
analizatorul 

33696500-0

3 amb. Soluţie de 
spălare  p/u 
PCE 210 
5000 ml
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Lotul nr. 12 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat  PCE 
210 3 diff  (anex. 17 Ord. MS nr.374 
din 05.05.2014 ).            

ambalaj fl. 1000 
ml., sol., compati-
bil cu analizatorul 

33696500-0

3 amb. Soluţie 
concentrată 
Hipoclorid 
0,5% p/u 
PCE 210 fl. 
1000 ml

Total  
 

     
16720

13

Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul hematologic  automat  PCE 210 
3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 )             

specific pentru 
analizator

33696500-0

3

Buca-
tă

Pompa pen-
tru  PCE-210  

13

Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul hematologic  automat  PCE 210 
3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 )             

specific pentru 
analizator

33696500-0

1

Buca-
tă

Baterie p/u 
PCE-210  

13

Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul hematologic  automat  PCE 210 
3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 )             

specific pentru 
analizator

33696500-0

1

Buca-
tă

Şleif    PCE-
210  

13

Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul hematologic  automat  PCE 210 
3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 )             

specific pentru 
analizator

33696500-0

1

Buca-
tă

Motor p/u 
pompă PCE 
210

13

Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul hematologic  automat  PCE 210 
3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014 )             

specific pentru 
analizator

33696500-0

1

Buca-
tă

Valvă cu 3 
canale p/u 
PCE 210

Total
       

  198425

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
20 lit 
Componenţa: Sodi-
um chloride 0,7%, 
Tris bufer 0,2%, 
EDTA-2K 0,02%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certificat 
de compatibilitate a 
reactivelor ofertați 
cu analizatorul XN-
1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

28 amb. CELLPACK 
DCL 20 lit. 
- reagent 
pentru dilu-
area tuturor 
fracţiilor 
celulare

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 3 x 
500 ml 
Componenţa: So-
dium lauryl sulfate 
1,7 g/L. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certificat 
de compatibilitate a 
reactivelor ofertați 
cu analizatorul XN-
1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

5 set SULFOLY-
SER 3 x 500 
ml- reagent 
pentru de-
terminarea 
automată 
a concen-
traţiei de 
hemoglo-
bină din 
sânge
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Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
5 lit. 
Componenţa: Or-
ganic quaternary 
ammonium salts 
0,20%, Nonionic 
surfactant 0,10%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certifi-
cat de compatibil-
itate a reactivelor 
ofertați cu anali-
zatorul XN-1000 
eliberat de către 
producătorul 
analizatorului. 33696500-0

5 amb. LYSERCELL 
WNR 5 
lit.- reagent 
pentru liza-
rea eritroc-
itelor

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
2 lit. 
Componenţa: Or-
ganic quaternary 
ammonium salts 
0,07%, Nonionic 
surfactant 0,17%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certifi-
cat de compatibil-
itate a reactivelor 
ofertați cu anali-
zatorul XN-1000 
eliberat de către 
producătorul 
analizatorului. 33696500-0

12 amb. LYSERCELL 
WDF 2 lit.- 
reagent 
pentru liza-
rea eritroc-
itelor

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 2 
x 82 ml 
Componenţa: Poly-
methine 0,005%, 
Ethylene glycol 
99,9%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certificat 
de compatibilitate a 
reactivelor ofertați 
cu analizatorul XN-
1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

3 set FLUORO-
CELL WNR 2 
x 82 ml- re-
agent pent-
ru marcarea 
celulelor 
nucleate 
din proba 
de sânge 
diluat şi 
lizat

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 2 
x 22 ml 
Componenţa: Poly-
methine 0,002%, 
Methanol 3,0%, Eth-
ylene glycol 96,9%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certificat 
de compatibilitate a 
reactivelor ofertați 
cu analizatorul XN-
1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

7 set FLUORO-
CELL WDF 2 
x 22 ml- re-
agent pent-
ru marcarea 
leucocitelor 
din proba 
de sânge 
diluat şi 
lizat
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Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
1 lit. 
Componenţa: Tri-
cine buffer 0,17%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certifi-
cat de compatibil-
itate a reactivelor 
ofertați cu anali-
zatorul XN-1000 
eliberat de către 
producătorul 
analizatorului. 33696500-0

5 buc. CELLPACK 
DFL  1 lit.- 
diluant pen-
tru analiza 
reticuloc-
itelor

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
2 x 12 ml 
Componenţa: 
Polymethine 
0,03%, Methanol 
7,9%, Ethylene 
glycol 92,0%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certifi-
cat de compatibil-
itate a reactivelor 
ofertați cu anali-
zatorul XN-1000 
eliberat de către 
producătorul 
analizatorului. 33696500-0

3 set FLUORO-
CELL RET 
2 x 12 ml 
- reagent 
pentru mar-
carea retic-
ulocitelor 
din proba 
de sânge 
diluat

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 
50 ml 
Componenţa: So-
dium hypochlorite 
5,00%. 
Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000. Certifi-
cat de compatibil-
itate a reactivelor 
ofertați cu anali-
zatorul XN-1000 
eliberat de către 
producătorul 
analizatorului. 33696500-0

20 amb. CELLCLEAN 
50 ml- 
soluţie de 
spălare con-
centrată

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 3 x 
3 ml 
Compatibil cu analiza-
tor SYSMEX XN-1000. 
Certificat de compat-
ibilitate a reactivelor 
ofertați cu analizatorul 
XN-1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

12 set XN CHECK 
3 x 3 ml- 
set de 
materiale 
de control 
(3 nivele - 
scăzut, nor-
mal, înalt)

14

Lotul nr. 14 Reagenţi, calibratori şi 
material de control pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 

Ambalaj solicitat: 3 ml 
Compatibil cu analiza-
tor SYSMEX XN-1000. 
Certificat de compat-
ibilitate a reactivelor 
ofertați cu analizatorul 
XN-1000 eliberat de 
către producătorul 
analizatorului. 33696500-0

1 amb. XN CAL 3 ml 
- calibrator

Total  
 

     
6500
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Lotul nr. 15 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analiza-
toarele hematologice  automat SYS-
MEX XN-1000 (sistem închis)  (anex. 
18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 
Consumabile pentru analizatorul 
imunologic automate Cobas 411 
(sistem închis)  (anex.18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014)

Compatibil cu 
analizator SYSMEX 
XN-1000.

33696500-0

1 set Set de men-
tenanţă an-
ual pentru 
analizatorul 
hematolog-
ic Sysmex 
XN-1000

Total         475971

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Prolacti-
na, set - 100 teste. 

33696500-0

6 set Prolactina, 
set 100 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis 
Cobas 411 / t-Tes-
tosteron, set - 100 
teste. 

33696500-0

4 set t-Testoste-
ron , set 100 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / TSH, set 
- 200 teste. 

33696500-0

20 set TSH, set 200 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / anti-TPO, 
set - 100 teste. 

33696500-0

20 set anti-TPO, 
set 100 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / anti-TG, 
set - 100 teste. 

33696500-0

7 set anti TG, set 
100 teste
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Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / t-T3, set 
200 teste. 

33696500-0

8 set t- T3, set 
200 teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / t-T4, set 
200 teste. 

33696500-0

12 set t-T4, set 200 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / f- T3, set 
200 teste. 

33696500-0

10 set f- T3, set 
200 teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / f-T4, set 
200 teste. 

33696500-0

14 set f- T4, set 
200 teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / AFP, set 
100 teste. 

33696500-0

5 set AFP, set 100 
teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 /f- PSA, 
set  100 teste. 

33696500-0

5 set f-PSA, set 
100 teste

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / t- PSA, 
set 100 teste. 

33696500-0

12 set t-PSA, set 
100 teste
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Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Diluent 
Universal (2 x 16 
ml)

33696500-0

2 set

Diluent 
Universal (2 
x 16 ml)

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / ProCell  
6x380 ml

33696500-0

17 set

ProCell  
6x380 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Clean-
Cell  6x380 ml

33696500-0

17 set

CleanCell  
6x380 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / SysClean 
5x100ml

33696500-0

1 set

SysClean 
5x100ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / SysWash   
1x500 ml

33696500-0

6 set

SysWash   
1x500 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis 
Cobas 411 / Preci-
Control Universal 
4x3.0 ml

33696500-0

7 set

PreciControl 
Universal 
4x3.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis 
Cobas 411 / Pre-
ciControl Tumor-
marker   4x3.0 ml

33696500-0

5 set

PreciControl 
Tumormar-
ker   4x3.0 
ml
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Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis 
Cobas 411 /Preci-
Control ThyroAB 
Gen.2  4x2ml

33696500-0

5 set

PreciControl 
ThyroAB 
Gen.2  
4x2ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / AFP CS 
4x1.0 ml

33696500-0

2 set

AFP CS 
4x1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Anti-TPO 
CS    4x1.5 ml

33696500-0

2 set

Anti-TPO CS    
4x1.5 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Anti-TG 
CS    4x1.5 ml

33696500-0

2 set

Anti-TG CS 
4x1.5 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / FT3 CS    
4x1.0 ml

33696500-0

2 set

FT3 CS    
4x1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / FT4 CS    
4x1.0 ml

33696500-0

2 set

FT4 CS    
4x1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Prolactin 
CS    4x1.0 ml

33696500-0

2 ml

Prolactin CS    
4x1.0 ml
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16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / PSA free 
CS    4x1.0 ml

33696500-0

2 set

PSA free CS    
4x1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / PSA to-
tal CS    4x1.0 ml

33696500-0

2 set

PSA total CS    
4x1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / T3 CS  
4x1.0 ml

33696500-0

2 set

T3 CS  4x1.0 
ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / T4 CS  
4x1.0 ml

33696500-0

2 set

T4 CS  4x1.0 
ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Testos-
terone CS      4 x 
1.0 ml

33696500-0

2 set

Testostero-
ne CS  4 x 
1.0 ml

16

Lotul nr.16 Reagenţi, material de 
referință şi material de control pent-
ru analizatorul imunologic automat 
Cobas 411 (sistem închis)  (anex. 17 
Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Con-
sumabile pentru analizatorul imun-
ologic automate Cobas 411 (sistem 
închis)  (anex.17 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / TSH CS 
Gen.2    4 x 1.3 ml

33696500-0

2 set

TSH CS 
Gen.2    4 x 
1.3 ml

   
 

   
  40429
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17

Lotul nr.17 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul imunologic automat Cobas 411 
(sistem închis)  (anex. 18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014). Consuma-
bile pentru analizatorul imunologic 
automate Cobas 411 (sistem în-
chis)  (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Assay 
Tips  3600buc 

33696500-0

14 set

Assay Tips  
3600buc 

17

Lotul nr.17 Accesorii /consumabile/ 
piese de schimb pentru analizator-
ul imunologic automat Cobas 411 
(sistem închis)  (anex. 18 Ord. MS 
nr.374 din 05.05.2014). Consuma-
bile pentru analizatorul imunologic 
automate Cobas 411 (sistem în-
chis)  (anex.18 Ord. MS nr.374 din 
05.05.2014)

Compatibil cu 
analizatorul de 
sistem închis Co-
bas 411 / Assay 
Cups  3600buc

33696500-0

9 set

Assay Cups  
3600buc

Total    
 

   

124890,57

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru;  Min-
dray BC-5150, 
(ambalaj  20 L)

33696500-0

25

amb Diluent 
(ambalaj 
20 L), p/u 
Mindray BC-
5150

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru; BC-
5150, Mindray (set 
500 mL x 4)

33696500-0

9

set DIFF Lyse 
(set 500 mL 
x 4), p/u 
Mindray BC-
5150

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru; BC-
5150, Mindray (set 
100 mL x 4)

33696500-0

9

set LH Lyse (set 
100 mL x 4), 
p/u Mindray 
BC-5150

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru; BC-
5150, Mindray (set 
50 mL)

33696500-0

16

amb Probe 
Cleanser 
(set 50 mL), 
p/u Mindray 
BC-5150

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru; BC-
5150, Mindray (set 
3 x 3 mL)

33696500-0

12

set Material de 
control he-
matologic 
(set 3 x 3 
mL), p/u  
BC-5150

18

Lotul nr.18 Reagenţi,  material de 
control pentru analizatorul hemato-
logic 5 diff BC 5150 Mindray   (anex. 
17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). 

Compatibil cu 
analizatoru; BC-
5150, Mindray

33696500-0

60

buc Hirtie ter-
mo, p/u 
Mindray 
BC-5150 

Valoarea estimativă totală  fără TVA 3952396

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

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

Nu □

Da □
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legisau al unor acte administrative

Nu □

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

III. Alte informații:

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Orga-
nizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din  14 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația 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/ 

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică auto-
nomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiecti-
vul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi 
menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 09123000-7 Furnizare 
gaze naturale 47 400 m3 Furnizare gaze naturale 1 536 111,11

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

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi execu-
tat 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 Achiziția urmează a fi efectuată în conformi-
tate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din 
Legea Republicii Moldova privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015.

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

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

Nu □+

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 14.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLTPA ”Mihail Berezovschi”
IDNO 1016620007582
Adresa Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4
Numărul de telefon/fax 022484191
Adresa de e-mail ale autorității contractante berezovskiliceu@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://liceu-mihailberezovschi.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cercel Doina

cerceld@mail.ru

068535107
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activi-
tate

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

Instituție publică de învățământ

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1

55
51

00
00

-8

LOT UNIC - Servicii  ali-
mentare pentru elevii 
IPLTPA „Mihail Bere-
zovschi” în perioada 
09.01.2023-24.12.2023

1 buc Prestatorul va asigura prestarea ser-
viciilor de alimentare pentru elevii 
IPLTPA „Mihail Berezovschi” în peri-
oada 09.01.2023-24.12.2023.

Clasele I - IV dejun: 826  elevi x 170 
zile x 15,85 = 2225657,00 lei;

Grupa prelungită dejun + prânz: 
90 elevi x 171 zile x 30,20 lei = 
464778,00;

Clasele V-IX dejun: 28 elevi x 90 zile 
x 13,65 lei = 34398,00.

2724833,00

Total: 2724833,00

 

mailto:cerceld@mail.ru
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite pro-
fesii 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 bun raport caliate –preț. 
 
 
Alte informații:

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

Noiembrie - Decembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Nu se aplică.

Contractul intră sub incidența Acor-
dului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (Numai în cazul anunțurilor 
transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționa-
rea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 1. Meniul de repartiţie se perfectează de către lucrătorul medical şi teh-

nologul angajat şi salarizat de către operatorul economic, în conformitate 
cu legislația în vigoare.

2. Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, păstrarea, prepararea 
şi repartizarea produsului finit în conformitate cu specificul şi particulari-
tăţile înaintate către alimentarea elevilor. Asigurarea calității produselor 
alimentare achiziţionate.

3. Respectarea obligațiunilor funcționale ale angajaţilor blocurilor ali-
mentare, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Personalul angajat de către operatorul economic în mod obligatoriu să 
dispună de instruirea igienică, control medical, iar pentru specialişti mini-
mul necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimen-
tație a copiilor. Personalul angajat să fie asigurat cu echipament personal 
necesar pentru lucru.

5. Prepararea şi prelucrarea culinară a produselor alimentare se efectuea-
ză în corespundere cu cerinţele tehnologice de pregătire a bucatelor în 
blocul alimentar.

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

6. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce lucrătorii medicali 
au apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate, cum ar fi: as-
pectul, culoarea, consistenţa, mirosul şi gustul. Porţia pentru aprecierea 
calităţii se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. 
Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru de rebutare a bu-
catelor.

7. Asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea cantinelor în con-
formitate cu cerințele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploa-
tarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regula-
mentare.

8. Transportarea produselor alimentare (bucatelor) se va organiza în mo-
dul care va exclude poluarea lor. Produsele uşor alterabile se transportă 
în vase închise şi marcate. La transportarea produselor ce necesită pe-
rioadă de timp - ore şi mai mult, se utilizează transport izotermic dotat 
cu aparataj frigorific. Mijloacele de transport sunt însoțite de paşaport 
sanitar sau autorizația sanitar-veterinară. Pentru şofer se prezintă carne-
tul medical (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura operatorului 
economic).

9. Operatorul economic va asigura spălarea veselei, curățenia în cantină 
şi în blocul alimentar utilizând produsele de curățire din cont propriu.

10. La sfârşitul anului 2023, operatorul economic în baza procesului ver-
bal, predă administrației instituției utilajul şi inventarul din blocul ali-
mentar şi depozitele în stare de lucru.

11. La asigurarea cantinei cu veselă/tacâmuri se va ține cont de cerințele 
normative în vigoare, corespunzătoare instituțiilor de învățământ, HMS 
nr. 21 din 29.12.2005 „Cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor 
și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat - igiena instituțiilor de inva-
țamânt primar, gimnazial și liceal”, precum şi de toate normele sanitare în 
vigoare pentru prevenirea infectiei COVID-19, asigurând blocul alimentar 
şi sala de mese cu (dezinfectant, covoraşe dezinfectante, sapun lichid, 
servetele) şi personalul angajat la blocul alimentar echipat cu halate, vi-
ziere, mănusi, masca.

12. Autoritatea contractantă nu duce responsabilitatea de deteriorarea 
veselei sau a altor bunuri investite în sistemul alimentar. În caz de insu-
ficiență a bunurilor necesare procesului alimentar, operatorul economic 
asigură suplinirea lor.

13.  Prestarea serviciilor de alimentație a elevilor va fi executată în stric-
tă conformitate cu recomandările Ordinului Nr. 638/2016 şi Ordinului nr. 
910/2020 cu privire la implementarea ,,Recomandărilor pentru un regim 
alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ 
din Republica Moldova”.
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14/11-01 din 14 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Pecişte
IDNO 1007601005486
Adresa s. Pecişte, r-nul Rezina
Numărul de telefon/fax 068225495
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariapeciste@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bivol Vasile, 068225495, primariapeciste@gmail.

com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la do-
cumentația 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’’ m.tender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate Publică Locală Nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Forarea sondei arte-
ziene şi construcția 
rețelei exterioare de 

apeduct în scopul 
aprovizionării cu 

apă a s. Pecişte, r-nul 
Rezina 

lucrări Conform proiectului de exe-
cuție şi caietului de sarcini

5 510 780,00 lei

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

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

	Nu □

Da □
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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

Conform anunțului de participare

II. Alte informații:

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

20 zile

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din 09.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Muzeul Național de Artă al Moldovei
IDNO 1003600069289
Adresa MD. mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr.115
Numărul de telefon/fax + 373/ 022241379, 022241730
Adresa de e-mail ale autorității contractante artmuseum_md@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.mnam.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Druşca Ionela, 

(022)241379, 078591519,

resurse.umane.mnam@gmail.com  
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la do-
cumentația 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)

mtender.gov.md; mtender.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică din sfera ştiinței şi inovării, responsabilă de 
elaborarea programelor şi proiectelor ştiințifice şi culturale 
proprii în corespundere cu strategia culturală şi ştiințifică pro-
movată de Ministerul Culturii.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea  lucrărilor Cantitate 

Unitate 
de mă-

sură

Descrierea 
achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1. Lucrări de restaurarea blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Mol-
dovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

1.1
45454100-
5

Lucrări de restaurarea blocurilor 
B, B1 şi V1 a edificiului Muzeului 
Național de Artă al Moldovei, de 
pe str. 31 august 1989, nr.115.

1 Proiect 117 100 000,00

1.2 Organizarea lucrărilor de şanti-
er, NCML02.05-2012n.25

1 Proiect 643 000,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 117 743 000,00
 
 
 

mailto:artmuseum_md@yahoo.com
http://www.mnam.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta se va elabora ținând cont de prevede-
rile caietului de sarcini.

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

Criteriile de calificare şi selecție aplicate de 
autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activită-
ții profesionale;

c) capacitatea economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi / sau profesio-
nală;

e) standarde de asigurare a calității.
Alte informații:

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

21.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

---

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

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

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din15.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemița-
nu

IDNO 1003607150139
Adresa or. Drochia bul. Nicolae Testemiţanu 2/3
Numărul de telefon/fax 0/252/22365,067160322
Adresa de e-mail a autorității contractante srdrochia@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante sr-drochia.com.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Derbeniov Irina 067630622
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

srdrochia@gmail.com

sr-drochia.com.md

achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituţie medico-sanitară publică –servicii med-
icale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de refer-
inţă

Valoarea 
estimată fără 

TVA 
(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

Lotul Nr.1 Produse   lactate

Valoarea estimativă fără TVA 830300,00 lei

15500000-3 Brînză cu cheag tare 

kg 1500

45% grăsime ambalaj cerat  în calup 4- 5 kg, 

fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingredi-
ente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecțion-
ate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), conservant (zozotat de pota-
siu) . Termenul de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 
dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim 
termic special 

Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019 

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15500000-3 Brînză cu cheag tare 

kg 100

45% grăsime ambalaj cerat  în calup 4- 5 kg, 

fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingredi-
ente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecțion-
ate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), conservant (zozotat de pota-
siu) . Termenul de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 
dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim 
termic special 

Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019 

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Paliative

mailto:srdrochia@gmail.com
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15500000-3 Brînză cu cheag tare 

kg 200

45% grăsime ambalaj cerat  în calup 4- 5 kg, 

fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis 
Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture 
lactice selecționate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), con-
servant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 ,HG nr.158 din 07.03.2019

 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
neasigurate

15500000-3 Chefir 3,2%

L 2500

3,2% grăsîme ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 
ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu 
termen de valabilitate 5 zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019

 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15500000-3 Chefir 3,2%

L 100

3,2% grăsîme ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 
ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu 
termen de valabilitate 5 zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019

 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Paliative

15500000-3 Lapte proaspăt pasteur-
izat 3,5%

L 14000

3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L

ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți 
, fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore

 Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15500000-3 Lapte proaspăt pasteur-
izat 3,5%

L 100

3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L

ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți 
, fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore

 Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Paliative

15500000-3 Lapte proaspăt pasteur-
izat 3,5%

L 1500

3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L

ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți 
, fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore

 Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Angajaţi

15500000-3 Brînză de vaci 5%

kg 1500

Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust 
şi miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de 
polietilenă a cîte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15500000-3 Brînză de vaci 5%

kg 100

Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust 
şi miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de 
polietilenă a cîte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Paliative

15500000-3 Smîntînă  15%

kg 1000

Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte 
natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuan-
ță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de 
polietilenă  a cîte  500 gr  

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15500000-3 Smîntînă  15%

kg 10

Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte 
natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuan-
ță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de 
polietilenă  a cîte  500 gr  

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022

Paliative

15500000-3 Unt de vaci

kg 2500

Unt de vaci 72,5%

Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite  200gr., produs nat-
ural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . 
Termen de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-
09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru 
lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15500000-3 Unt de vaci

kg 60

Unt de vaci 72,5%

Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite  200gr., produs nat-
ural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . 
Termen de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-
09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru 
lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Paliative

15500000-3 Unt de 72,5%

kg 150

Unt de vaci 72,5%

Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite  200gr., produs nat-
ural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . 
Termen de valabilitate 60zile

Livrarea Zilnic  la comanda blocului alimentar de la ora 
07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pen-
tru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 
05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019

Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023

Persoane 
neasigurate

Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6 

Valoarea estimativă fără TVA 235185,00 lei
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15811000-6 Pâine din făină de grîu 
calitatea superioară , 
Feliată, ambalată.

kg

14000

Masa =  de la 300gr-pînă la1 kg. Aspect exterior general : for-
mat alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestat-
uri (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori 
fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la 
starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. 
Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, car-
acteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet 
datorat impuritatilor minerale

Se livrează cu transport special pentru produsele de panifi-
cație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perio-
ada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda 
Zilnic la Blocul Alimentar şi la Blocul alimentar 

Persoane 
asigurate

15811000-6 Pâine din făină de grîu 
calitatea superioară , 
Feliată, ambalată.

kg

500

Masa =  de la 300gr-pînă la1 kg. Aspect exterior general : for-
mat alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestat-
uri (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori 
fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la 
starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. 
Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, car-
acteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet 
datorat impuritatilor minerale

Se livrează cu transport special pentru produsele de panifi-
cație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perio-
ada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda 
Zilnic la Blocul Alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb 
r.Drochia conform graficului.

Paliative

15811000-6 Pâine din făină de grîu 
calitatea superioară , 
Feliată, ambalată.

kg 1000

Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, 
specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie 
de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, 
elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) 
fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placu-
ta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii 
coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impurita-
tilor minerale

Se livrează cu transport special pentru produsele de panifi-
cație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perio-
ada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda 
Zilnic la Blocul Alimentar şi la Blocul alimentar s.Ingrijiri Palia-
tive satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.

Persoane 
Neasigurate

15811000-6 Pâine neagră din 
amestec de făină de 
grîu şi secară , Feliată, 
ambalată.

kg 6000

Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, 
specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie 
de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, 
elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) 
fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placu-
ta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii 
coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impurita-
tilor minerale

Se livrează cu transport special pentru produsele de panifi-
cație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perio-
ada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda 
Zilnic la Blocul Alimentar şi la Blocul alimentar s.Ingrijiri Palia-
tive satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.

Persoane 
asigurate

15811000-6 Pâine neagră din 
amestec de făină de 
grîu şi secară , Feliată, 
ambalată.

kg 100

Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, 
specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie 
de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, 
elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) 
fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placu-
ta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii 
coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impurita-
tilor minerale

Se livrează cu transport special pentru produsele de panifi-
cație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perio-
ada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda 
Zilnic la Blocul Alimentar şi la Blocul alimentar s.Ingrijiri Palia-
tive satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.

Paliative

Lotul 3 Produse cerialiere de morărit prelucrate 

Valoarea estimativă fără TVA 180560,00 lei 
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15800000-6 Făină de grîu 

kg 1000

calitatea superioară, pentru panificaţie

Ambalate in pachete 1-2 kg. Roada anului 2020

Culoarea -Albă sau albă cu nuanţă crem

Miros - specific făinii de grîu, fără miros străin, rînced sau de 
mucegai

Gust -specific făinii de grîu, fără gust străin, nici acru, nici amar

Impurităţi minerale fără scrîşnet la mestecare

Conform: HG nr. 68 din 29.01.2009 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Hrişcă bob întreg

kg 900

boabe  intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg  

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Hrişcă bob întreg

kg 30

boabe  intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg  

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupe de mei

kg 500

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Crupe de mei

kg 30

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupe de arpăcaş

kg 400

calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Crupe de arpăcaş

kg 30

calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupe de griş

kg 400

calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Crupe de griş

kg 30

calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupe de orz

kg 400

calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Crupe de orz

kg 30

calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupă de grîu

kg 400

calitatea superioară, sfărămate mărunt în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15600000-4 Crupă de grîu

kg 30

calitatea superioară, sfărămate mărunt în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Fulgi de ovăz

kg 800

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Fulgi de ovăz

kg 30

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Crupe de porumb

kg 600

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Crupe de porumb

kg 30

calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15611000-4 Orez şlefuit întreg

kg 900

calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 

6292-93

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformi-
tate; Certificat de inofensivitate; 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15611000-4 Orez şlefuit întreg

kg 50

calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 

6292-93

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformi-
tate; Certificat de inofensivitate; 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15600000-4 Mazăre şlefuită

kg 1000

uscată, boabe  întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Mazăre şlefuită

kg 40

uscată, boabe  întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

Lotul 4 Diverse produse alimentare Valoarea estimativă fără TVA 

270500,00

15800000-6 Paste făinoase 

kg 1000

fidea grupa “C” clasa I calitatea superioară 

Ambalate ,etichetate şi marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.
Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar  la coman-
da Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul 
instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15800000-6 Paste făinoase 

kg 30

fidea grupa “C” clasa I calitatea superioară 

Ambalate ,etichetate şi marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.
Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar  la coman-
da Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul 
instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Paliative

15800000-6 Zahăr cristal alb de 
calitate standard

kg 3500

calitate standard ambulate,etichetate şi marcate  în pachete a 
cîte 1 kg  Roada anului 2022, produs proaspăt. Conform: HG. 
774 din 03.07.2007

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15800000-6 Zahăr cristal alb de 
calitate standard

kg 100

calitate standard ambulate,etichetate şi marcate  în pachete a 
cîte 1 kg  Roada anului 2022, produs proaspăt. Conform: HG. 
774 din 03.07.2007

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15800000-6 Zahăr cristal alb de 
calitate standard

kg 100

calitate standard ambalat în pungi cîte 1 kg  Roada anului 
2022, produs proaspăt. Standard: HG. 774 din 03.07.2007

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; 
Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator;

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
Neasigurate

15800000-6 Bomboane

kg 300

Caramelă,cu umplutura în asortiment  .Ambalate în cutii de 
carton cîte 3 kg 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15800000-6 Bomboane

kg 60

Caramelă,cu umplutura în asortiment  .Ambalate în cutii de 
carton cîte 3 kg 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15842310-8 Biscuiți zaharoşi cu 
aromă de vanilie

Kg 300 Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, 
aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%).

Ambalat   cutii  2 kg.

Grafic de livrare 7/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00

Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15842310-8 Biscuiți zaharoşi cu 
aromă de vanilie

Kg 50 Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, 
aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%).

Ambalat   cutii  2 kg.

Grafic de livrare 7/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00

Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Paliative

15842310-8 Napolitane

kg 300

crocante şi delicioase, produse din făină de calitate superioară 
cu cremă şi gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, 
lapte şi arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg  

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2022

Persoane 
asigurate

15842310-8 Napolitane

kg 20

crocante şi delicioase, produse din făină de calitate superioară 
cu cremă şi gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, 
lapte şi arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg  

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative
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15800000--6 Covrigei   cu vanilie kg 100 Covrigei din boabe de grîu dispersate, faină de grîu de calita-
te superioară cu ulei de floarea soarelui, bogat în fibre să nu 
conțină coloranți, amiliotori, agenți de afinare şi conservanți, 
fără  grăsimi hidrogenate şi margarină, cu un conținut scăzut 
de zahăr şi sare. 

Ambalaj pachete 0,2 gr 

Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din ter-
menul de valabilitate.

Standard: H.G 775 din 03.07.2007 

Acte ce confirmă calitatea produselor: - Certificat de inofensivi-
tate, certificate de calitate.

Standarde de referință HG 775 din 03.07.2007

Grafic de livrare lunar conform comenzilor  Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15842310-8 Biscuiti de ovăz 

kg 500

Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de 
uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide şi unt 
de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15842310-8 Biscuiti de ovăz 

kg 50

Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de 
uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide şi unt 
de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15841000-5 Cacao

kg 10

Pudră de calitatea superioară ambalat in pachete de 100gr  
Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15863200-7 Ceai  negru

(frunze întregi uscate) kg 100

ambalate, etichetate şi marcate în pachete de 100gr, calitatea 
superioară fără adaos 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15863200-7 Ceai  negru

(frunze întregi uscate) kg 10

ambalate, etichetate şi marcate în pachete de 100gr, calitatea 
superioară fără adaos 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15861000-1 Cafea naturală

kg 8,055

măcinată, solubilă, ambalată în borcane de sticlă de 190 gr. 
TYY19800382220-003:2004

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15331427-6 Paste de roşii

kg 300

25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-
900gr  

SM 247:2004

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15331427-6 Paste de roşii

Buc. 10

25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-
900gr  

SM 247:2004

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15898000-9 Drojdie uscată

kg 30

pentru panificaţii în pachete de aluminiu  a cîte 80 gr -100 gr 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15872400-5 Sare alimentară iodată

kg 300

ambalate, etichetate şi marcate în pachete de 1 kg 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15872400-5 Sare alimentară iodată

kg 25

ambalate, etichetate şi marcate în pachete de 1 kg 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15000000-8 Stafide kg 10 Ambalaj de 0,5-1 kg, fără impurități roada anului 2022. Produ-
sul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de 
valabilitate.

Standart:HG nr.1523 din 29.12.2007, acte ce denota calitatea 
produsului:

: - Certificat de inofensivitate;

Certificat de calitate;

Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00

Persoane 
asigurate

15800000-6

Piper negru măcinat kg 
5

Ambalaj pachete 100gr

GOST 29050-91

Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din ter-
menul de valabilitate.

Acte ce denotă calitatea produselor:  

- Certificat de conformitatre 

 - Certificat de inofensivitate;

- Certificat de  calitate 

Grafic de livrare 1/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00

Persoane 
asigurate

15872400-5 Sare de lamâie

kg 10

ambalate, etichetate şi marcate în pachete de 25gr 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15870000-7 Frunză de dafin

kg 5

Ambalaj, etichetat şi marcat în pachete de 25gr Livrarea lunar  
la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la 
depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 
2023

Persoane 
asigurate

24313320-0 Bicarbonat de sodiu

kg 5

Ambalaj, etichetat şi marcat pachete de carton a cite 500 gr 

Livrarea lunar  la comanda Blocului Alimentar, conform grafi-
cului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Mazăre verde conser-
vată

kg 300

cu bob zbîrcit în borcane de  la 0,700 gr 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15600000-4 Mazăre verde conser-
vată

kg 20

cu bob zbîrcit în borcane de  la 0,700 gr 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15300000-1 Porumb conservat kg 50 Produs calitate superioară. 

Ambalat în cutii de tinichea, 

Standard de referință: GOST 15842-90; 

SM 196. Masa netă 400-450 gr.

Acte ce confirma calitatea produsului: 

- Certificat de inofensivitate;

- Certificat de conformitate;

Grafic de livrare Lunar conform comenzilor

Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15000000-8 Masline negre fără sîm-
buri

kg 30 Masline negre fără sîmburi în sărămură, ambulate în cutii de 
tinichea. Masa netă 820 gr; masa netăfărăsărămură 380 gr.  

Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din 
termenul de valabilitate.

Acte ce confirma calitatea produsului: Certificat de inofensiv-
itate;

Grafic de livrare Lunar conform comenzilor

Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15800000-6 Zahar vanilat kg 1  Standarde de referință HG nr. 520 din 22.06.2010.

Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00

Persoane 
asigurate

15321000-4 Suc de fructe

L 2100

limpezit în borcane 3l in asortiment

livrarea 1 datăpe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 
06.12.2010. 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15321000-4 Suc de fructe

L 100

limpezit în borcane 3l in asortiment

livrarea 1 datăpe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 
06.12.2010. 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

15421000-5 Ulei vegetal din floarea 
soarelui

L 1500

calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L 

Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de 
culoare galbenă. Roada anului 2022, produs proaspăt. 

HG nr.434 din 27.05.2010 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15421000-5 Ulei vegetal din floarea 
soarelui

L 50

calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L 

Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de 
culoare galbenă. Roada anului 2022, produs proaspăt. 

HG nr.434 din 27.05.2010 

Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform grafic-
ului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie 
-decembrie 2023

Paliative

Lotul 5

Carne de originie animală Valoarea estimativă fără TVA 406000,00 lei

15111100-0 Carne de vită şold

kg 2000

fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, 
fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,e-
tichetată şi marcată în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15111100-0 Carne de vită şold

kg 100

fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, 
fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,e-
tichetată şi marcată în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Paliative

15111100-0 Carne de vită şold

kg 200

fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, 
fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei ambalată,e-
tichetată şi marcată în caserole în caserole în atmosferă 
controlată a cîte 1-2 kg

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2022

Persoane 
neasigurati
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15100000-9 Carne de porc (sold) 
calitate superioară

kg 1000

Carne de porc (sold) ,  fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz.

Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat sep-
arat în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg. 

Se livrează cu transport care necesită regim termic special.

Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010

  Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veter-
inar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; 
certificate de calitate;

Persoane 
asigurate

15100000-9 Carne de porc (şold) 
calitate superioară

kg 200

Carne de porc (şold) ,  fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz.

Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat sep-
arat în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg. 

Se livrează cu transport care necesită regim termic special.

Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010

  Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veter-
inar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; 
certificate de calitate;

Persoane 
neasigurate

Lotul 6

Carne de pasăre Valoarea estimativă fără TVA 304 167,00

15112130-6 Găini congelate

(carcasă pui de broiler 
eviscerată)

kg 3000

cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de 
nu mai puţin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurităţi 
mecanice, cu suprafaţă umedă dar nelipicioasă

Culoarea musculaturii Roz- roşiatică, caracteristică

Consistenţa musculaturii

Fermă şi elastică

La suprafaţă şi în secţiune caracteristic normal, fără miros 
străin

HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 din22.06.2010

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; 
Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator;

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2022

Persoane 
asigurate

15112130-6 Fileu de piept de pui 
refregerat

kg 3000

Ambalat în caserole a cite 1kg , la maximum + 4□C, temperatu-
ra determinata in profunzime, ambalat în cutii 5kg

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

Lotul 7

Ouă de găină Valoarea estimativă fără TVA 120546,00 lei

03142500-3 Ouă de găină

Buc. 36000

de masă, dietice măşcate cu coajă întreagă, 

dură, nefisurată, fără pete sau pori vizibili,. Ambalate în cutii 
speciale pentru 

produsul respectiv.

Standard  de referință:

 HG nr. 1208 din 27.10.2008.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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03142500-3 Ouă de găină

Buc. 200

de masă, dietice măşcate cu coajă întreagă, 

dură, nefisurată, fără pete sau pori vizibili,. Ambalate în cutii 
speciale pentru 

produsul respectiv.

Standard  de referință:

 HG nr. 1208 din 27.10.2008.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Paliative

Lotul 8 Mezeluri Valoarea estimativă fără TVA 160800,00

15131120-2 Salam semiafumat

kg 800

Calitatea superioară  din carne de vită , carne de porc, amidon 
de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri 
vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.
Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15131120-2 Salam semiafumat

kg 100

Calitatea superioară  din carne de vită , carne de porc, amidon 
de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri 
vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.
Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007.

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
neasigurate

15131120-2 Crenvuşti

kg 800

Calitatea superioară  din carne de vită şi carne de porc fierte, 
fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete 
de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

15131120-2 Crenvuşti

kg 60

Calitatea superioară  din carne de vită şi carne de porc fierte, 
fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete 
de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Paliative

15131120-2 Crenvuşti

kg 100

Calitatea superioară  din carne de vită şi carne de porc fierte, 
fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete 
de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
neasigurate

Lotul 9 Pește congelat Valoarea estimativă fără TVA 170850,00

15221000-3 Peşte oceanic Merlu-
cius (Hec)

kg 2500

Peşte oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (şoc), Merlucius 
(Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, 

cu indicarea % glazurii de gheață,. 

Greutatea cel puțin 500gr/buc.

Ambalat în cutii standard pînă la 

5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 
28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.

Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, 
certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certifi-
cate de calitate;

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate
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15221000-3 Peşte oceanic Merlu-
cius (Hec)

kg 50

Peşte oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (şoc), Merlucius 
(Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, 

cu indicarea % glazurii de gheață,. 

Greutatea cel puțin 500gr/buc.

Ambalat în cutii standard pînă la 

5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 
28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.

Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, 
certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certifi-
cate de calitate;

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Paliative

15221000-3 Peşte oceanic Merlu-
cius (Hec)

“

kg 300

Peşte oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (şoc), Merlucius 
(Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, 

cu indicarea % glazurii de gheață,. 

Greutatea cel puțin 500gr/buc.

Ambalat în cutii standard pînă la 

5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 
28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.

Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, 
certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certifi-
cate de calitate;

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -decembrie 2023

Persoane 
neasigurate

15221000-3 Macrou cu cap conge-
lat

kg 500 Peşte oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (şoc), Macrou cu 
cap,calitate superioară, 

cu indicarea % glazurii de gheață,. 

Greutatea cel puțin 400gr-600gr/buc.

Ambalat în cutii standard pînă la 

5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 
28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.

Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, 
certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certifi-
cate de calitate;

Livrarea săptămînal  la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ian-
uarie -decembrie 2023

Persoane 
asigurate

Lotul 10

Legume și fructe Valoarea estimativă fără TVA 190000,00 lei

15300000-1 Cartofi

kg 9000

Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri 
de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără 
urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de 
frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2022. În saci calita-
tivi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate

15300000-1 Cartofi

kg 100

Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri 
de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără 
urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de 
frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2022. În saci calita-
tivi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative
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15300000-1 Varză albă proaspătă

kg 6000

Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin 
formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi formă, fără 
atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consu-
mului, , fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări 
produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada 
anului 2022 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate

15300000-1 Varză albă proaspătă

kg 100

Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin 
formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi formă, fără 
atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consu-
mului, , fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări 
produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada 
anului 2022 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative

15300000-1 Morcov proaspăt

kg 1300

Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări 
cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la 
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru 
sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci 
calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 
198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate

15300000-1 Morcov proaspăt

kg 100

Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări 
cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la 
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru 
sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci 
calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 
198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative

15300000-1 Sfeclă roşie proaspătă

kg 1300

1. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără 
vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umedi-
tate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi 
coloraţie tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea 
de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.

În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Con-
form HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate

15300000-1 Sfeclă roşie proaspătă

kg 60

2. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără 
vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umedi-
tate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi 
coloraţie tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea 
de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.

În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Con-
form HG 198 DIN 27.03.2017 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative

15300000-1 Ceapă proaspătă 

kg 1300

Bulbi intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă 
improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de substanţe străine, 
fără vătămări produse de frig, suficient de uscaţi în stadiul de utilizare 
prevăzut (cel puţin primele straturi exterioare ale învelişului trebuie să 
fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, 
fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate exce-
sivă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. De mărime 6-8cm . În saci 
calitativi de mărime medie . Roada anului 2022. Conform HG 198 DIN 
27.03.2017 SM 243: 2004

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certifi-
cat de inofensivitate; 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, 
până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate



80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

15300000-1 Ceapă proaspătă 

kg 60

Bulbi intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care 
să le facă improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de 
substanţe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de 
uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele stra-
turi exterioare ale învelişului trebuie să fie complet uscate), 
fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătă-
mări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesi-
vă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. De mărime 6-8cm . În 
saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022. Conform 
HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004

Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformi-
tate; Certificat de inofensivitate; 

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative

15300000-1 Mere

kg 4000

categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect 
sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu 
condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al pro-
duselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a aces-
tora: 1) un uşor defect de formă; 2) un uşor defect de dezvol-
tare; 3) un uşor defect de colorit; 4) urme de lovituri uşoare 
a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără decolorare; 
5) uşoare defecte ale epidermei care nu pot depăşi: a) 2 cm 
lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele tre-
buie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse 
de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) 
fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care 
afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără 
miros şi/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel incît 
să asigure o protecţie adecvată .În special ambalaje pentru 
comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie 
suficient de rigide pentru aproteja produseleîn mod sigur. 
Calibru minim 60 mm şi 90gr pentru un măr. Coletele trebuie 
să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2022

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Persoane 
asigurate

15300000-1 Mere

kg 100

categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect 
sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu 
condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al pro-
duselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a aces-
tora: 1) un uşor defect de formă; 2) un uşor defect de dezvol-
tare; 3) un uşor defect de colorit; 4) urme de lovituri uşoare 
a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără decolorare; 
5) uşoare defecte ale epidermei care nu pot depăşi: a) 2 cm 
lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele tre-
buie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse 
de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) 
fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care 
afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără 
miros şi/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel incît 
să asigure o protecţie adecvată .În special ambalaje pentru 
comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie 
suficient de rigide pentru aproteja produseleîn mod sigur. 
Calibru minim 60 mm şi 90gr pentru un măr. Coletele trebuie 
să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2022

Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform 
graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare 
ianuarie -iunie 2023

Paliative

Valoarea estimativă totală fără TVA 2868908,00

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

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț per lot şi în conformitate cu cri-
teriile de atribuire , stabilite de către autoritatea 
contractrantă.

Alte informații:

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

16.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 16.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com. Sudarca, r-nul Donduşeni
IDNO 1007601005110
Adresa com. Sudarca, r-nul Donduşeni
Numărul de telefon/fax 0251 78236 / 069696319
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0251 78236 / 069696319 suveicanadejda@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația 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 li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

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(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Construcția rețelelor 
exterioare de ali-
mentare cu apă în s. 
Sudarca, r-nul Don-
dușeni, Suplimentar

BUC

Construcția rețelelor exteri-
oare de alimentare cu apă în 
s. Sudarca, r-nul Dondușeni, 
Suplimentar

2 495 462,67 lei fara 
TVA

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 

II. Alte informații:

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

Noiembrie 2022
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitatie deschisa
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.17 din 16 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

IDNO 1007600001506

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

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

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Gherman

+373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22

olga.gherman@adm.utm.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

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

2. https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/

3. olga.gherman@adm.utm.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică de învăţământ superior 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (lei MD) 

(pentru fiecare lot în 
parte)

LOT 1 Produse Petroliere 1.615.560,00

1.1
09132000-3 Benzină A 95 40000 Litri

SM 226:2002 
– Cifra octanică, COR, min. 95;
– Aspect limpede şi transparent

1.2

09134200-9 Motorină Euro 30000 Litri

GOST 305-82 

Aditivii din motorină nu trebuie să conţină com-
puşi ai metalelor şi fosforului.  

–Cifra cetanică, min. 51,0 

– Punct de inflamabilitate, min. 55 °C 

Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 

Viscozitate la 40°C 2,004,50 mm2/s

1.3
09133000-0 Gaz lichefiat 3000 Litri

SM SR EN 589:2016;

Gaz GPL

mailto:rector@adm.utm.md
https://utm.md/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
https://mtender.gov.md/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

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 bun 
raport calitate-preț.

II. Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.12  din   18.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii  +     

Lucrări  
Obiectul de achiziție Servicii de proiectare privind măsurile de protecție 

a stadionului  de fotbal cu tribune  și acoperire ar-
tificială a terenului, cu capacitatea  de 1200 locuri 
din    s. Rublenița, rnul Soroca, contra deformați-
unilor de teren.

Anunțul de participare Nr. 21059056, ocds-b3wdp1-MD-1656327213282 
Data publicării: 27.06.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059056 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici şi 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 
şi mijlocii:  2
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu
Pe cale electronică:  prin SIA RSAP

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12a din  05.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Biroul de proiectări Urban-Design”
IDNO 1007606003373
Date de contact 

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

or. Orhei, str.Mihai Sadoveanunr.32/91

e-mail – arhtaranu@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da +       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ”Biroul de proiec-
tări Urban-Design”

71300000-1  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.8 din 
19.09.2022

275 520,0

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

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

Nu  +       
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa nr. 5

la Documentația standard nr.69

din “ 07 ” mai  2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 18 din 18 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238
E-mail primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială tohatin.md
Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.57 pct.1 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Toha-

tin, mun. Chișinău
Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1663329884794

Data publicării: 16.09.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663329884794?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663329884794
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Nr. oferte primite Total:4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:4
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:4

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
19 din 05 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire METNOX
IDNO 1006600017133

Date de contact 

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

telefon: +37369832354 fax: ,

e-mail: metnoxsrl@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 serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reconstrucția drumului str. Vadul lui 
Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău

45200000-9 Lucrări con-
form devizului

58 din 
18.10.2022

1 163 529,89 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:metnoxsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 17.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Maramonovca
Localitate s. Maramonovca
IDNO 1007601003530
Adresa s. Maramonovca, r-nul Drochia
Număr de telefon/fax 025179433, 06988193
E-mail maramonovca@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact Cotulim Svetlana, 06988193
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Administratia Publica Locala

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri X  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Mobilier şi tehnologii moderne pentru dotarea insti-

tuțiilor educaționale din satul Maramonovca, raionul 
Drochia

Anunțul de participare Nr: 21063409
Data publicării:12.09.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662973814482

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 8

mailto:maramonovca@mail.ru
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 03.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Taticol” SRL
IDNO 1015600032374
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 5/3, ap.15

069660637
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Mobila pentru gimnaziu (1 set) 
lot nr. 1

39100000-3 set Nr. 22 din 
03.10.2022

448828,00

2 Mobilă pentru IET lot nr. 2

Denumire “Genial Invest” SRL
IDNO 1018600000851
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Alexandru Hajdeu, 106

060188823
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Tablă interactivă lot nr. 3 30100000-0 3 buc. Nr. 23 din 
03.10.2022

423300,00
2 Tablă interactivă cu suport

 lot nr. 4

5 buc.

3 Proiector lot nr. 7 2 buc.
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Denumire “BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Ion Creanga, 6 V

022870140
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 TV lot nr. 5 32200000-5 6 buc. Nr. 24 din 
03.10.2022

86565,60
2 Boxe lot nr. 6 10 buc.

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

2. Alte informații:

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

Nu x       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    14      din 17.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Floreşti

Localitate or.Floreşti

IDNO 1003607150140

Adresa or.Floreşti str.Ștefan cel Mare 77

Număr de telefon/fax 0250-2-24-48/2-70-09

E-mail srfloresti@ms.md

Adresa de internet
Persoana de contact Svetlana Groza 0250-2-70-09 lilea.gram@mail.ru

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Institutie de stat ,  servicii de recuperare a sanatatii

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate L/P
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrari  de reparație a secției Îngrijiri cronice  

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664873683829

Data publicării: 04.10.2022
Link: 

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.14 din  17.10. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL “Maistcons Grup”

IDNO 1003600151780

Date de contact 

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

r-l Ialoveni s.Văratic , 069200265

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.

Lucrari  de reparație a secției În-
grijiri cronice  45200000-9 1 buc

Nr.78 

din 17.10.2022

2924633.99

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu      

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 11 din  17  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 şi obiectul principal de 
activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
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/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Servicii  catering
Anunțul de participare Nr:ocds-b3wdp1-MD-1663314891365

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663314891365?tab=contract-notice
Data publicării:16.09.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:  1 oferte

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

 
 

mailto:dgorhei@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663314891365
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.  
11  din   29 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. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii  catering 55500000-5 1 buc 224 
29.09.2022

282360.00

To-
tal

282360.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
_________________                

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
Nr.    5      din_17.10.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Pelinei

Localitate s.Pelinei r-l Cahul

IDNO 1007601007011

Adresa s.Pelinei r-l Cahul

Număr de telefon/fax 029974287

E-mail primariapelinei@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact Cicu Valentina

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate 

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

Administratie publică locală.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Oferta Preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a podețului rutier peste rîulețul Cahul și accese-
le în variantă albă ,amplasat pe str.Gr Vieru di  com.Pelinei.

Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1661754593123

Data publicării: 29.08.22

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1661754593123
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754593123
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661754593123


99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __7__ din 
_19  septembrie_2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantulu

Denumire SRL”CONSTDRUM”

IDNO 1018603000346

Date de contact 

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

s.Roşu.r-l Cahul

079706457

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/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de construcție a podețului rutier 
peste rîulețul Cahul și accesele în varian-
tă albă ,amplasat pe str.Gr Vieru di  com.
Pelinei

45221100-3 1 buc 35 din  27.09.2022 1031377,88

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.01 din 17.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s.Păpăuţi, r-nul Rezina
Localitate s.Păpăuţi, r-nul Rezina
IDNO 1007601007712
Adresa r-nul Rezina Primăria  s.Păpăuţi
Număr de telefon/fax 025477236

E-mail 025477238

Pagina web oficială primaria.papauti.58@mail.ru
Persoana de contact MTender
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Bulgac  Stela 025477238,069123075

primaria.papauti.58@mail.ru

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de prețuri  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

--

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări v
Obiectul de achiziție Renovarea reţelei de iluminat public din sat.Păpăuţi,r-nul 

Rezina
Anunțul de participare Nr. : ocds-b3wdp1-MD-1663157216216

Data publicării: 14.09.2022
Link: achiziţii.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663157216216
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 01 
din 17.10.2022.   s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire MAXCOSM PRIM
IDNO 1009600028556
Date de contact 

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

079609094,

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 proiec-
tare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Renovarea reţelei de iluminat pu-
blic din sat.Păpăuţi,r-nul Rezina

45316110-9 1 28

17.10.2022

1 095 784,098

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

2. Alte informații:

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

Nu v        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1din 12 octombrie 2022           

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA COMUNEI DONICI
Localitate s. DONICI, rl ORHEI
IDNO 1007601007996
Adresa MD3526, s. DONICI, rl Orhei
Număr de telefon/fax 0235-73-709
E-mail primăria.donici@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Guzun Srrghei
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Primăria omunei Donici, APL

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)

Valoarea lucrărilor

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sistem de apeduct s. Camencea
Anunțul de participare Nr.: 1

Data publicării: 30.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661867147162?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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 3
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 şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 03 octombrie  20 22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire V & P Benefit SRL

IDNO 1016600037309

Date de contact 

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

06974488, vandpbenefit@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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 45200000-9 1 24 din 
12.10.2022

6 571 859,89

lei
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


104

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1       din__11.10.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
Localitate Chişinău
IDNO 1013620005901
Adresa m. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Număr de telefon/fax 022516346, 022516373
E-mail ldeleanu@gmail.com
Adresa de internet liviudeleanu.md
Persoana de contact Gherman Ala
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Tehnica de calcul
Anunțul de participare Nr.: 21064450

Data publicării: 26.09.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21064450/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziții □ 

 
Nr. oferte primite Total: 6

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1____ din 10.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire BTS PRO
IDNO  1008600061565
Date de contact 

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

str. Ion Creangă 6V MD-2069, Chişinău, Republica 
Moldova Tel.: +373 22 870 140 Fax.: +373 22 595 858
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □            
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

 Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1,3

Computer; 

Imprimantă alb -negru

30213 000-5 22/2 nr. 24 din 
17.10.2022

347 997,60 MDL, cu 
TVA.

Denumire X-Service
IDNO 1014600029652
Date de contact 

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

Chişinău, Durleşti, str. Stefan Voda nr. 59 Tel: 069464331

Întreprindere mică sau mijlocie Da □            
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

 Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

 Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 2,4

Imprimantă color 

Copiator 

30213 000-5 1/1 nr. 25 din 
17.10.2022

39000 MDL, cu TVA.

Denumire ”Genial Invest” SRL
IDNO 1014600029652
Date de contact 

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

Chişinău, or.Chisinau, str.A.Hajdeu 106

Întreprindere mică sau mijlocie Da □            
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

 Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

 Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 5

Panouri ineractive

30213 000-5 12 nr. 26 din 
17.10.2022

496680 MDL, cu TVA.

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.15 din 26.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

Localitate mun. Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500

Număr de telefon/fax 0235-22767

E-mail primaria@orhei.md

Adresa de internet www.orhei.md

Persoana de contact Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate de administrație publică locală, având ca obiect 
principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrative – teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări *
Obiectul de achiziție Lucrări de Extindere str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1658744838181
Data publicării: 25.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060511/  

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658744838181
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060511/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060511/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 14 din 20.09.2022 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. Chişinău, str.Albişoara 84/6. 

Tel: 022-290051; fax: 022-290050.

www.genesisinternational.md

drumuri.gi@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 lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de Extindere str. Ștefan 
cel Mare din mun. Orhei 45233000-9 1 lucrare 124 din 

26.09.2022 77 903 639,61

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

2. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Tel:022-290051
http://www.genesisinternational.md
mailto:drumuri.gi@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.5    din_13.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Logăneşti 

Localitate Satul Logăneşti  
IDNO 1007601005785
Adresa s.Logăneşti r.Hînceşti
Număr de telefon/fax 026957238
E-mail loganesti@hincesti.md
Adresa de internet
Persoana de contact Danu Valentin, 069190179
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Licitație deschisă  □

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă şi sistemele de 

evacuare şi purificarea apelor uzate în satul Logăneşti, 
r-ul Hînceşti

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663242944354

Data publicării: 15.09.2022
Link:  :https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663242944354

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663242944354
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663242944354
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663242944354
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Nr. oferte primite Total: 2 oferte 
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: □

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5  din  07.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire VIPART PLUS SRL

IDNO 1005600016494
Date de contact 

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

vipartplus@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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de aprovizionare cu 
apă potabilă şi sistemele de 
evacuare şi purificarea apelor 
uzate în satul Logăneşti, r-ul 
Hînceşti

45000000-7 1 lot Nr.46 din 
12.10.2022

9 766 932.68 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □      

Da □        

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

Nu □       
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1662017879355-EV-1662018799947  din  07  octombrie  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Chircăieștii Noi
Localitate s.Chircăieştii Noi,raionul Căuşeni
IDNO 1007601005213
Adresa s.Chircăieștii Noi str.Ștefan cel Mare și Sfînt 44,ra-

ionul Căușeni
Număr de telefon/fax 0243 94 236; 067264970
E-mail primchirc_noi@mail.ru   e.rata@inbox.ru
Pagina web oficială Nu este
Persoana de contact Rața Elena
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate contractantă de nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Ofertelor de Preț repetat
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Repetat lucrări de reparații curente a străzilor din 

s.Chircăieștii Noi și Baurci a comunei Chircăieștii 
Noi,raionul Căușeni.

Anunțul de participare Nr.mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-
MD-1662017879355-EV-1662018799947
Data publicării:BAP  nr.55 din 15.07.2022 pag.13
L i n k : h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / C a b i n e t / Te n -
d e r I n f o / o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 6 2 0 1 7 8 7 9 3 5 5 -
EV-1662018799947

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:primchirc_noi@mail.ru
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:1  

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii:1  
De la operatori economici dintr-un alt stat:nu sînt.
Pe cale electronică:1

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupul de lucru nr.1 
din 27.09.2022  s- a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru ofertantului:

Denumire SRL,,COMOD CONSTRUCT”
IDNO 1017600015458
Date de contact 

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

Mun.Chişinău,str.Mihail Lomonosov, 49/3

Ceban  Andrian te. 069946463
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Repetat lucrări de reparații curente a 
străzilor din s.Chircăieştii Noi şi Baurci a 
comunei Chircăieştii Noi,raionul Căuşeni

45233142-6 1 lucrare Nr.32 din 
07.10.2022

801032,48

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene  privind contractul (contractele) la care se referă 
anunțul respectiv

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



114

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    2      din___10.10.2022________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cărbuna, raionul Ialoveni
Localitate s.Cărbuna, raionul Ialoveni
IDNO 1009601000083
Adresa s.Cărbuna, raionul Ialoveni MD 7713
Număr de telefon/fax 0268 65236, 0268 65238
E-mail сarbunaprimaria@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Cecoi Constantin, primar, 0268 65236,

constantin.cecoi.81@mail.ru
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Primărie

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate          Achiziţii publice COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări V
Obiectul de achiziție Reconstrucția acoperișului 

şi termoizolarea exterioară a 
sediului Primăriei din s.Cărbuna cu 

amenajarea teritoriului

Anunțul de participare Nr.: 21062310, ocds-b3wdp1-MD-1661494504873

Data publicării: 26.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21062310/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □



116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru V 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 8

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. __2__ din _03.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire  „IDEAL CRISLUCI” SRL
IDNO 1020608000025

Date de contact 

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

or.Căuşeni, str.Traian 86, Cod poştal: MD-4301 
e-mail: idialcrisluci@gmail.com, tel. 060169222,

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reconstrucția 
acoperișului şi 
termoizolarea 

exterioară a 
sediului Primăriei 

din s.Cărbuna 
cu amenajarea 

teritoriului

45200000-9 1 obiect Nr.52 din 
10.10.2022

940 988, 27

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

mailto:idialcrisluci@gmail.com
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2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 27-2022/001 din 18.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DGASSPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASSPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-63405 (DGASSPF); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-63405
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.ru

Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

□Licitație deschisă  RAltele: [NFP]
Obiectul achiziției Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii au-

gust 2022, conform necesităților DGASSPF a Primăriei 
mun. Bălți

Cod CPV 55100000-1
Valoarea estimată a achiziției 979 209,40 lei fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: -

Data publicării anunțului de participare -
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □    Servicii   R     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
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

16.08.2022

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///C:\Users\User\Downloads\sectia@mail.ru
file:///C:\Users\User\Downloads\www.balti.md
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Denumirea operatorului economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:51
Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 979 209,40
Inclusiv TVA: 1 037 966,80

Termen de valabilitate 31.10.2022
Termen de execuție august, 2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea 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 achizi-
ții 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 temeiul prevederilor Hotărîrii Parlamentului  nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, pct.19 din Dispoziția 
nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM și pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiați şi normele de personal și cheltuieli pentru Centrul de plasament tempo-
rar a refugiaților.

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost aprobată crearea Centrului de pla-
sament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) cu 
capacitatea de 80 de locuri.

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost majorată capacitatea Centrului de 
plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) de 
la 80 de locuri la 130 locuri.

În baza celor expuse şi în scopul respectării cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice, a fost selectată 
procedura de negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.b) din Legea 131/2015 şi pct.128 
alin.2) din HG 599/2020.

În urma procedurii de NFP din 16.08.2022 de achiziționare a Serviciilor hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 
august 2022, conform necesităților DGASSPF a Primăriei mun. Bălți, a fost încheiat contractul de achiziție publică 
nr.51 din 16.08.2022, cu agentul economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”, în sumă de 1 037 966,80 lei cu TVA, cu termen de 
valabilitate pînă la 31.10.2022.

În centru se cazează persoane refugiate în baza cererii depuse, pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni 
de zile. Numărul maxim de persoane cazate pe zi este de 130.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de 18 octombrie 2022, a fost examinată adresarea nr.0107/1250 din 17.10.2022, prin care grupul de lucru este 
informat despre faptul că în luna august numărul de persoane cazate a fost mai mic cu 156 persoane decît cel plani-
ficat, de aceea se solicită micşorarea valorii contractului nr.51 din 16.08.2022 cu -40 179,36 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.51 din 16.08.2022 cu   -40 179,36 lei cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA

ÎM  „Hotelul ”Bălți” 1 18.10.2022 -37 905,06 -40 179,36
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, şos. 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 şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.82/2  din 20.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Contract subseccvent
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □ x

Obiectul de achiziție Reparația acoperișurilor la blocurile de locuințe
Anunțul de participare

Data publicării: invitatie de participare 
Link: 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ x

Contract subsecvent 
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 82 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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1.

Denumire „Danstar Grup” SRL

IDNO 10186000068031

Date de contact 

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

com. Stăuceni, mun.Chişinău, telefon: 078 899 784

e-mail : danstar.evolution@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a aco-
perișurilor la blocurile de 

locuințe din sectoarele 
Buiucani și Botanica

45200000-9 1,00 21-CS/22 din 
03.10.2022

4 490 515,56

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 58/A/22 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționa-
le în Finanțe”

Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Pagina web oficială ctif.gov.md

Persoana de contact Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.
md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate Instituție Publică, Servicii informaționale

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/acordu-
lui-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Reînnoirea subscripției (suport) pentru produsele 
IBM Informix

Anunțul de participare

Nr: MTender: ocds-b3wdp1-MD-1659961434561
Data publicării: 18.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659961434561?tab=contract-notice   

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

Nr. oferte primite

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

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

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire şi în baza deciziei grupu-
lui de lucru nr. Nr. 58/D/22 din 02.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire I.C.S. „Reliable Solutions Distributor” S.R.L.
IDNO 1002600027262

mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659961434561?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659961434561?tab=contract-notice


124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chişinău, Str. Alexandru cel 
Bun nr. 85, Tel: 210-208; fax: 223-963;

office@rsd.md, https://www.rsd.md/
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 lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma totală, 
inclusiv TVA

1.

Reînnoirii subscripției (suport) pentru produsele 
IBM Informix enterprise edition CPU

48218000-9
200 licențe nr. 103/LP/2022

din 14.09.2022

496320,00

Reînnoirii subscripției (suport) pentru produsele 
IBM Informix client SDK 1 licență 6615,60

Alte informații:

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

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

Nu 
--

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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. 178/22AA din 18.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 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 for-
mă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Extinderea şi/sau modernizarea Complexului teh-
nico – aplicativ de înregistrare video şi audio în 
procesul susținerii examenelor de calificare prac-
tice de obținere a permisului de conducere prin 
adăugarea componentelor de stocare şi păstrare a 
informaţiei video şi audio

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661780653737
Data publicării: 29.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice  

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

Licitație electronică

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 373/22 din 27.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire SC „Rapid Link” SRL
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, str. Gh. Asachi, 71/7, mun. Chişinău, tel. 
069222230; e-mail: office@rapidlink.md   

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv 
TVA

1

Extinderea şi/sau modernizarea 
Complexului tehnico – aplicativ 
de înregistrare video şi audio în 
procesul susținerii examenelor 
de calificare practice de obține-
re a permisului de conducere 
prin adăugarea componentelor 
de stocare şi păstrare a infor-
maţiei video şi audio

SC 
„Rapid Link” 

SRL
32333000-6 --/-- nr. 1104 din 

18.10.2022 349 200,00

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 contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

mailto:office@rapidlink.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1661761573640/1 din 13.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1010601000287
Adresa str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax 02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail 022280978
Adresa de internet logistica@probatiune.gov.md probatiune@probatiune.gov.

md

achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact I.Caras 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este o autoritate ad-
ministrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, care asigu-
ră administrarea activităţii subdiviziunilor teritoriale în do-
meniul probaţiunii

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale de construcţii şi articole conexe
Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1661761573640

Data publicării: 29.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661761573640?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

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

mailto:probatiune@probatiune.gov.md
mailto:probatiune@probatiune.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661761573640?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661761573640?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1661761573640/1 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Vermilion”
IDNO 1003608004343
Date de contact 

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

mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap. 61

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. şi data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1 Materiale de construcție şi 
articole conexe INP 44100000-1

1 nr. ocds-b3wdp1-
MD-1661761573640/1  din 

26.09.2022 12 300,00

Total 12 300,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 

124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://www.infobase.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20Independen%C5%A3ei,%2030,%20ap.%2061
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 26  din     17.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

valoarea estimata este este egală cu sau mai mare decât pra-
gurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrari     
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală etajul 3,  din incinta clă-

dirii  CMF-6, al IMSP AMT Buiucani,  str. P. Movila 6, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662039697210
Data publicării: 01.09.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062653

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:, Fabianca SRL, SC Hiperteh SRL Consistcom SRL, Bu-
deicom  SRL , Instalvest SRL

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
17 din 06.10.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IDNO Date de contact
Întreprindere 

mică/ 
mijlocie

Asociație 
operatori 
economici

Subcontractanți

Fabianca SRL 1004600001446 mun. Chisinau, str. Ghidighici 3, 
069130256, fabianca@mail.ru Da Nu Nu

 
 
 
 
 
 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662039697210
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lucrări de reparație capitala etajul 3, al 
IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii  
CMF-6, str. P. Movila 6, mun. Chișinău,

45215140-0 1 buc Nr. 17 din 
17.10.2022 2845814,14

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

2. Alte informații:

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

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se re-
feră anunțul respectiv

Nu        
Data şi referința publicărilor:  nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 18.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

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

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

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

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Bunuri□  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Produse petroliere pentru anul 2023
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062515
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661843096131?tab=contract-notice               
Data publicării: 30.08.2022

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

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

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

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

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 615 400

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661843096131?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661843096131?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 71 din 18.10.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire LUKOIL-Moldova
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

tel: 022220828

e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot 1 LUKOIL-Moldova 
09100000-0

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
18.10.2022 1 344 421,33

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 18 octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chişinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 237, 022 822 337 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publi-
că autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □     

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Tehnică de calcul și echipamente periferice - REPETAT
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662556601665

Data publicării: 07.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662556601665?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 şi 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 şi mij-
locii: DA
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: DA

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662556601665
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662556601665?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662556601665?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 05 octombrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S&T MOLD SRL (1002600033173)
Date de contact

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

MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 8, telefon: 022 
817 400, email: sales@snt.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □   

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma, 
inclu-

siv 
TVA, 
MDL

1

Lot 1: Calculatoare portabile

30200000-1

14 / 80 buc
25/199/2022-LD din

18.10.2022

2 452 704,00

Lot 3: Monitoare 15 / 1 buc 339 048,00

Lot 4: Scanere 4 buc 70 248,00

Total: 2 862 000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

Da □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: 
eNotices — Forms for public procurement (europa.
eu)

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:sales@snt.md
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6454142
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6454142
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01/03 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Națională pentru Curriculum şi Evaluare
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601001318
Adresa Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022 23 73 14 , 067288717
E-mail ap@ance.gov.md
Adresa de internet www.ance.edu.md
Persoana de contact Păscăluță Liliana
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate administrativă subordonată MEC.

 
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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

În temeiul art.57 alin.(1) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia)  
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664187102534

Data publicării: 26.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664187102534

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
□Licitație electronică (obligată de sistem)  

Nr. oferte primite Total: 3 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664187102534
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664187102534
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664187102534
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
01/1 din 12.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire RACURS GRUP SRL
IDNO 1011600012374
Date de contact 

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

060088877,079999088  e-mail racurs.grup@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. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de transport aerian de pasa-
geri (bilete avia)  

60420000-2 Pers. 34-BA din 
18.10.2022

303390,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din  19 octombrie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Lozova
Localitate s.Lozova
IDNO 1008601000248
Adresa s.Lozova,r-nul Strășeni,str.Ștefan cel Mare nr.27
Număr de telefon/fax 0237 47236,0237 47238
E-mail secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Botnaru Lilian, 076076010
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Administrare publică locală,servicii de administrare 
publică generală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Am publicat de două ori în buletinul achizițiilor pen-
tru achiziționarea peleților. La prima achiziție nu 
a participat nici un operator economic, dar a doua 
achiziție a fost anulată din refuzul încheierea con-
tractului de către OE.

 Conform art. 56 alin.1 lit(a) -Negocierea fără publi-
carea prealabilă a unui anunţ de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  X         

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Peleți din rumeguș (inclusiv servicii de transport)
Anunțul de participare repetat Nr.: 21062547, 21061624, 202222021 NFP

Data publicării: 27 septembrie 2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1660567740408 
 

            ocds-b3wdp1-MD-1661856257797 
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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660567740408
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661856257797
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1 (Unu)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1 (Unu)

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 27 
septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ECOBIOENERGY GRUP
IDNO 1012600003595
Date de contact 

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

069622841;

cimbriciuc.radu@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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Procurarea peleților din rume-
guș cu livrare la locul destinați-
ei în s.Lozova, grădinița de copii 
(inclusiv servicii de transport) 09111400-4   50 tone

Nr.72 din 
27.09.2022 300 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

Nu X        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul 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  19 octombrie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Vorniceni
Localitate s.Vorniceni,r-nul Strășeni.
IDNO 1007601009923
Adresa s.Vorniceni,r-nul Strășeni,str.Sfatul Țării nr.6
Număr de telefon/fax 0237 46290,0237 46238
E-mail vorniceniprimaria2020@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Tofan Vasile
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Administrare publică locală,servicii de administrare 
publică generală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  □        

Servicii □       

Lucrări X
Obiectul de achiziție Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei 

clădirii primăriei s. Vorniceni, r-nul Strășeni,proiectul 
nr.C21276DL ,,Servicii publice performante pentru 
dezvoltarea durabilă”.

Anunțul de participare Nr: 21062253
Data publicării: 25.08.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1661412918057

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X 
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Nr. oferte primite Total: 4 (Patru)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4 (Patru)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 19 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L  ,,MEGA  NORD  CONSTRUCT”
IDNO 1011604002876
Date de contact 

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

079112999;

achizitii@megaconstruct.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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Reconstrucția acoperișului și 
termoizolarea fațadei clădirii 

primăriei s. Vorniceni, r-nul 
Strășeni,proiectul nr.C21276DL 

,,Servicii publice performante 
pentru dezvoltarea durabilă”.

45453100-8 1 lucrare
Nr.58 din 

28.09.2022
2339997.60

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

Nu X       
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul 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  19.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria s.Scorteni  r-nul Teleneşti
Localitate s.Scorteni  r-nul Teleneşti
IDNO 1007601006324
Adresa s.Scorteni  r-nul Teleneşti
Număr de telefon/fax 0/258/77236
E-mail primariascorteni@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Țurcanu  Ion
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate contractanta niv.I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publica
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  
Lucrări  □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție si amenajare a stadionului cu zona de 
odihnă din s.Scorțeni r-nul Teleneşti

Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/
ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
Data publicării:24.08.2022

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică 

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
https://mtender.gov.md/tenders/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire  SRL ,, Strongboss Construct,,
IDNO 1019606005017
Date de contact 

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

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 pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

Lot- 1 Lucrări de construcție si ame-
najare a stadionului cu zona 
de odihnă din s.Scorțeni r-nul 
Teleneşti

45200000-
9

1 buc 25 din 12,10,2022 2675496,00 
lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 583 din 19.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția de Poliție a mun. Chişinău
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000808
Adresa str. Tighina 6
Număr de telefon/fax 022-254-898
E-mail vitalie.baciu@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact Vitalie Baciu, vitalie.baciu@igp.gov.md, 

022-254-898
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/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul achiziției Servicii poştale, 202225443 NFP
Data transmiterii invitației de participare 11.10.2022
Denumirea operatorilor economici căror a fost 
transmisă invitația de participare

Î.S. „Poşta Moldovei”/ e-mail: tatiana.daud@posta.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

În conformitate cu prevederile art.56 alin. (1) lit. c) al 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, şi anume 
- În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, 
de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă 
poate utiliza procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare dacă din 
motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia 
drepturilor exclusive, un singur operator economic 
dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu 
există o altă alternativă. Serviciile poştale sunt prestate 
doar de către Î.S. „Poşta Moldovei”.

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi 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 şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr562 din 19.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanți-
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lor:

Denumire Î.S. „Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

tatiana.daud@posta.md /

Tel: 022 27 15 16; 022 27 15 15; 022 27 31 41

mun. Chişinău, str. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 134
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

1. Servicii poştale 64110000-0 1 buc.
570 din

13.10.2022
158 500,00 158 500,00

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

 

mailto:tris@tris.company.md%20/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7 din 18 octombrie 2022

1. Date cu 
privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei
Localitate Or. Singerei
IDNO 1007601009369
Adresa Str. Independenței, 111
Număr de telefon/fax
E-mail consiliu@singerei.md
Adresa de internet www.singerei.md
Persoana de contact CUCOȘ Lilia
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul II

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Autovehicul echipat  pentru persoane cu dizabilității loco-

motorii  CPV  34100000-8
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656940842812

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-165694084812?tab=contract-notice
Data publicării: 04 iulie 2022

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut □  

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ□ 

Cel mai bun raport calitate-cost□            

mailto:consiliu@singerei.md
http://www.singerei.md/
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Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

□Acord-cadru  

□Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   

□Catalog electronic
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

           În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupu-
lui de lucru nr. 11 din  23 septembrie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică urmatorilor 
ofertanti:

Denumire SRL BLUEAUTO

IDNO 1019606001363
Date de contact

(adresu/ telefon/ fax/ e-ir ail/ pagina web)  r.Orhei,sat Piatra MD 3542

Intreprindere mick sau mijlocie Da □   Nu □
Asociatie de operatori economici

(societate niixtă, consorțiu sou altele)

Da □  Nu □  

Subcontractanți

(Jcnuln iI cci, valocirea şi pi ocentul min c’r›nlracl)

Da □  , Nu □  

Loturile atribuite:

Denumirea lotului
Denumirea ope-

ratorului  
economic

Cod CPV
Cantitate și 
unitate de 

măsură

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-ca-

dru

Suma  inclu-
siv TVA

Autovehicul echipat  pentru 
persoane cu dizabilității loco-
motorii  

SRL BLUEAUTO 34100000-8 1
Contract nr.59 
din 29 septem-

brie 2022

367 000,00 
lei

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

3. Alte informații:

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

Nu □         

Da □        

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

Nu  □         
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 19.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de internet (Servicii IP Transit)

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1661167027477

Data publicării: 22.08.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661167027477?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 şi 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 şi mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 16.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire Moldtelecom S.A.
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2001, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 10, mun. 
Chisinău, Republica Moldova; tel. 022570141; 
fax: 022570648; e-mail: office@moldtelecom.
md; www.moldtelecom.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Servicii de Internet (Ser-
vicii IP Transit) 72400000 -4 12 luni Nr. 216 din 

29.09.2022 2 113 920,00 MDL

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 19.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sisteme informatice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661238171264

Data publicării: 23.08.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661238171264?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinării şi evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 04.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire BTS Pro S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chişinău, str. Ion 
Creangă 6V 
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 

de măsură 
(buc.)

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1 48810000-9  25

Nr. 226 din 
07.10.2022 5 376 888,00 MDL

2. Lotul nr. 2 48810000-9  22

3. Lotul nr. 3 48810000-9  9

4. Lotul nr. 4 48810000-9  2

5. Lotul nr. 5 48810000-9  1

6. Lotul nr. 6 48810000-9  2

Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 19.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Echipament electronic (dispozitive criptografice pen-
tru crearea semnăturii electronice)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663328558344
Data publicării: 16.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663328558344?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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinării şi evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 05.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

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

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

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.

Lotul nr. 1: Echipament electro-
nic (dispozitive criptografice 

pentru crearea semnăturii elec-
tronice)

31710000-6 5000 bucăți Nr. 223 din 
07.10.2022 654 000,00 MDL

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr 85 din 18  octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Sărărițe cu suport și mechanism de instalare pe autos-
pecială

Anunțul de participare
ocds-b3wdp1-MD-1662446770890
Data publicării: 06.09.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Contract subsecvent

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 85 din  30.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662446770890
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tului:

Denumire ,,Hidroinpex” S.A.

IDNO 1002600025121

Date de contact 

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

 MD-7101, or. Soroca, str. V. Stroescu, 118a 

Telefon: 078300200

E-mail: hidroinpex@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

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Sărărițe cu suport și mecanism 

de instalare pe autospecială
43200000-5 1 56-CA/22 din 

10.10.2022
1 320 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X   

Da □        

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

Nu □        X
Data (datele) şi referința (referințele) publi-
cărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. 87 din 18  octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Complexe de fitness/workout inclusiv instalarea și 
amenajarea în curțile blocurilor de locuințe

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1630936232681
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1630936232681
Data publicării: 06.09.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Contract subsecvent

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630936232681
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619771620057
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lucru nr. 87 din  28.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ”Power Team” SRL
IDNO 1002600025121

Date de contact 

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

 str. Mincu, 11, ap.14. mun. Chişinău telefon: 068 188 813

E-mail: fitness@powerteam.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. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Complexe de fitness/
workout inclusiv insta-
larea și amenajarea în 

curțile blocurilor de 
locuințe

37500000-3 1 23-CA/22 din 
07.10.2022

5 030 230,32

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:fitness@powerteam.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 07.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunica-
ţie  

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon/fax 022 20-46-78
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Inga Aftenii
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Lucrări 
Obiectul de achiziție Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale amplasate în 

or. Vadul lui Vodă, în adiacența străzilor deservite de trans-
port public

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1650557328137
 https://achizitii.md/ro/public/tender/21055375
Data publicării:21.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

 

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi reevaluării ofertei depuse de ”Trans Invest Grup” SRL (în baza Deciziei ANSC nr. 03D-479-
22 din  data 08.08.2022) în cadrul proceduri de atribuire şi în baza deciziei grupului de lucru din 07.10.2022 
s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650557328137
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Denumire ”Trans Invest Grup” SRL
IDNO 1017600052299
Date de contac MD-3701, mun. Străşeni, str. M. Eminescu 50, emai-

l:transinvestgr@gmail.com , tel: 060033611.                                                                                        

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

 Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


164

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 25.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunica-
ţie  

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon/fax 022 20-46-78
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Inga Aftenii
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Lucrări 
Obiectul de achiziție Reparații curente ale acceselor către instituțiile de în-

vățământ din or. Chişinău
Anunțul de participare nr: ocds-b3wdp1-MD-1657807508354

 https://achizitii.md/ro/public/tender/21060037
Data publicării:14.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 25.08. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire ”Vicoliv Grup” SRL
IDNO 1014600018975
Date de contact 

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

MD-6526, r-n Anenii-Noi, sat. Mereni, tel: (022) 
920-972, email: achizitiipublice@vicoliv.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

 Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  21063975   din_19.10.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei
Localitate Or. Orhei
IDNO 1013606002553
Adresa str. Vasile Lupu 127
Număr de telefon/fax 0235 24967, 0235 24556
E-mail cs.orhei1@ms.md
Adresa de internet http://cs1orhei.md/index.php/acizitii/

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

Institutie medico-sanitara publica - prestarea servicii-
lor medicale primare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în ca-
zul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție carbune pentru sezonul rece 2022-2023 (repetat)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663580394718

Data publicării: 19.09.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21063975/
lot/11601138/

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

Costul cel mai scăzut□Cel mai bun raport calitate-preț□
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la oper. ec. care sunt întreprinderi mici şi 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 şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _21063975_ din _04.10.2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062772/lot/11597652/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663580394718
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Denumire Tincomert Invest SRL

IDNO 1021600008549
Date de contact 

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

Ocnița, str. Ion Creangă 33, ap.42, 079117999, 
tincomertinvest@gamil.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. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 carbune pentru sezonul rece 
2022-2023 (repetat)

09100000-0 4000 kg Nr. 21063975 
din 12.10.2022

43 160,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062772/lot/11597652/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062772/lot/11597652/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  40  din  19.10.2022

                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-67
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Natalia Cadelnic
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri  √       

Servicii □    

Lucrări □
Obiectul de achiziție Hîrtiei A4
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663068992003

Data publicării: 13 sept 2022, 14:34
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063567/
lot/11600145/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663068992003


169

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 54 din 12.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire CARTNORD PAPER S.R.L.
IDNO 1019600044584
Date de contact 

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

Str.Columna, 170; tel: 068124024; vitali.erule-
vici@cartnord.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:

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate, 
buc

Nr. şi data con-
tractului

Prețul total

(fără TVA)

CARTNORD PAPER S.R.L.

Hîrtiei A4 30197600-2 4000 buc Nr.91 din 
19.10.2022 340000,00

TOTAL 340000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 24 din 29.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani

Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon 022741916  756960
Număr de fax 022741916  
E-mail oficial amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

amt.buiucani@mail.ru, 060430038

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziţionarea reactivelor de laborator pentru 2022 

(repetat), 
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 556587,48
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1633600182186
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044973

Data publicării anunțului de participare 07.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri     
Contractul de achiziție 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 Nr.25 din 22.11.2021

Denumirea operatorului economic GBG MLD SRL              
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 2573

Data:07.12.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA:795101.90

Inclusiv TVA:954122,28

mailto:amt.buiucani@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633600182186
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

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)

1. Se majorează suma contractului de bază cu 41232,976  (patruzeci si una mii două sute treizeci si doi 
lei si 976 bani) lei MD.

2. Valoarea totală a contractului de bază pentru lotul 15 Analizator biochimic-automat Architect C 8000, 
este de 946082,28 ( noua sute patruzeci si șase mii  optzeci si doi  lei si 28 ) lei MD.

3. Valoarea totala a contractului pentru lotul 15 Analizator biochimic-automat Architect C 8000, după 
majorare este de 987315,256 (nouă sute optzeci și șapte mii trei sute cincisprezece lei si 256 bani ) lei MD. 

4. Valoarea totala a contractului după majorare este de 995355,256 (nouă sute nouăzeci și cinci mii trei 
sute cincizeci și cinci lei si 256 bani ) lei MD. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Temeiul juridic al încheierii acordului adiţional:  Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 

Operator economic:  GBG MLD SRL , mun. Chişinău, str. Albişoara 64/2,  Telefon: 022/549120, 547373.   IDNO: 
1003600117582

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie: In legătură cu eventuala necesitate de efectuare a 
analizelor de laborator si creşterea populației pentru investigații de laborator din suburbiile adiacente  CS Durlești, CS 
Vatra, CS Ghidighici, CS Trușeni, centrul medical ProSano este necesar de majorat cantitatea achiziționată.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 13 din 26.09.2022 a fost încheiat acor-
dul adiţional privind majorează sumei contractului de bază

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

GBG MLD SRL 15 29.09.2022 34360,81 41232,976  

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. 28 din 31.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani

Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon 022741916  756960
Număr de fax 022741916  
E-mail oficial amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

amt.buiucani@mail.ru, 060430038

 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției achiziționarea produselor alimentare pentru pacienţii 

bolnavi de tuberculoză pentru 2022 
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 397500.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1634723173965
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045643

Data publicării anunțului de participare 20.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

 
Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri     
Contractul de achiziție 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 Nr.23 din 09.11.2021

Denumirea operatorului economic Excusiv SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 23

Data: 17.11.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 397500.00

Inclusiv TVA: 477000.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022 - 31.12.2022

mailto:amt.buiucani@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634723173965
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea punctului 2.2 din contractul nr. 23 din 17.11.2021, 
In baza ordinului  Ministrului Sănătății al Republicii Moldova, 
nr. 914/215-A  din 03.10.2022- Cu privire la modificarea ordi-
nului nr. 99/52-A din 15.02.2017 – Cu privire la unele intervenții 
de creștere a aderentei la tratamentul antituberculos in condiții 
de ambulatoriu

Temeiul juridic Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 
Creșterea prețului în urma modificării nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

Nu au fost 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:    Se modifică punctul 2.2 din contractul nr. 23 din 17.11.2021 
- 2. Termeni și condiţii de livrare:

2.2. Termenul de livrare de la magazine se efectuează in baza bonului detașabil eliberat de instituţia medicală, pacien-
tului cu valoarea echivalenta de 35 lei pe zi. Pe bon vor fi indicate datele de pașaport a pacientului, sortimentul produselor 
alimentare contractate, ștampila instituţiei medicale, ștampila magazinului contractat, codul fiscal a instituţiei medicale, 
data eliberării bonului. Pacientul se poate prezenta cu fiecare bon separate pentru o zi sau nu mai mult de bonurile pentru 
o săptămână, 7 la număr. Valabilitatea bonurilor este de 10 zile din ziua eliberării bonului. Procurările vor fi efectuate in 
baza necesitaţilor reale. Pacientul este in drept sa valorifice orice poziţie in cantităţile necesare  la suma de 35 lei. Magazi-
nul este obligat sa livreze tot sortimentul de produse contractate, solicitate de pacient. 

     In baza ordinului  Ministrului Sănătății al Republicii Moldova, nr. 914/215-A  din 03.10.2022- Cu privire la modifica-
rea ordinului nr. 99/52-A din 15.02.2017 – Cu privire la unele intervenții de creștere a aderentei la tratamentul antitubercu-
los in condiții de ambulatoriu, se modifică valoarea tichetului alimentar începând cu 01.10.2022 şi va constitui 53 lei/
zi. Textul 35 lei/zi se substituie cu textul 53 lei/zi.

                Valoarea totală a contractului de bază rămâne neschimbata este de 477000.00(patru sute șaptezeci și 
șapte mii lei ) lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Temeiul juridic al încheierii acordului 
adiţional:  Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 

 Operator economic:  Exclusiv SRL, mun. Chişinău, sos. Hincesti 34/1  022731391,   IDNO: 1002600045754

III. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie: In baza ordinului  Ministrului Sănătății al Repu-
blicii Moldova, nr. 914/215-A  din 03.10.2022- Cu privire la modificarea ordinului nr. 99/52-A din 15.02.2017 – Cu pri-
vire la unele intervenții de creştere a aderentei la tratamentul antituberculos in condiții de ambulatoriu, se modifică 
valoarea tichetului alimentar începând cu 01.10.2022 şi va constitui 53 lei/zi. Textul 35lei/zi se substituie cu textul 53 
lei/zi.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 13 din 26.09.2022 a fost încheiat acor-
dul adiţional privind modificarea punctului 2.2 din contractul nr. 23 din 17.11.2021

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Exclusiv SRL 19 31.10.2022 397500.00 477000,00

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



175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1_ din 29.09.2022
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Policlinica de Stat
Localitate mun.Chişinău, 
IDNO 1006601003924
Adresa str. 31 august 1989, nr. 70
Număr de telefon 022-25-15-08
Număr de fax
E-mail oficial policlinica_cs@gov.md 
Adresa de internet http://pcs.gov.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rodica  Cioclea

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reagenți şi consumabile de laborator pentru 2022 
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 3088,00 lei cu TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647354852247
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053290/
lot/11563654/

Data publicării anunțului de participare 16.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 
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

Nr.7 din 18.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Poseidongrup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:36/22

Data:03.05.2022

mailto:policlinica_cs@gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647354852247
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:250340,00
Inclusiv TVA: 273729,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La comanda beneficiarului pe perioada valabilității con-

tractului
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 al.2 al Legii nr 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma inițială a contractului constituie 273729,00 lei. 

Se majorează cantitatea poziției 8 ”Total T3” cu 1 kit.

Suma majorării va constitui  3088,00 lei  sau 1,128 % din suma inițială a contractului. Suma totală a contractului va 
constitui 276817,00 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma majorării numărului de investigații de laborator  şefa secției de laborator al IMSP Policlinica de Stat, dna N. 
Onica, a intervenit cu un demers în vederea  achiziționării suplimentare a necesarului de reagenți pentru analizatorul 
cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens conform contractului nr. 36/22 din 03.05.2022 cu SRL ” Poseidongrup”  
după cum urmează:

-Poziția 8 ”Total T3” 1 set – 3088,00  lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.7/1 din 29.09.2022  a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Poseidon-
grup”

Nr. 1 29.09.2022 2859,26 3088,00

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. ___1/1________ din ___22.09.2022__________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante   Primaria Carpineni
Localitate Hinceşti Cărpineni
IDNO 1007601005763
Adresa  s.Cărpineni str. Independentei 54
Număr de telefon 026926019
Număr de fax 026926019
E-mail oficial primaria.carpineni@gmail.com
Adresa de internet www.carpineni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Zaporojanu Victor tel.068448303

zaporojanuvictor67@gmail.com
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pe simestrul I 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 439 327 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049227

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1640263015383

Data publicării anunțului de participare 23.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

17.01.2022

Denumirea operatorului economic Î.I ”Gurmeza Maria” 

mailto:zaporojanuvictor67@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=15800000-6
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640263015383
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5

Data: 25.01.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 286279

Inclusiv TVA: 343534,80

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 art.76 alin. 17 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Modificarea termenului de valabilitate  de pe data de 30.06.22 
pînă la 31.12.2022

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Modificarea termenului de valabilitate  de pe data de 30.06.22 pînă la 31.12.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ca urmare a expirării termenului contractului solicităm prelungirea termenului de pe data de 30.06.22  pînă la 
31.12.2022, pentru a valorifica toate mijloacele financiare

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheie-
rea acordulului adiţional nr.1_din 22.09.2022 privind prelungirea termenului de pe data de 30.06.22  pînă la 
31.12.2022.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 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
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1018601000021
Adresa str. Gh. Asachi, nr. 67A 
Număr de telefon (022)574519
Număr de fax -
E-mail oficial achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet www.ansp.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Veaceslav Ceban

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie mole-

culară (PCR) şi ELISA pentru anul 2022.
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 632 215,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646813263015
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052882

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 09.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

 
 
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 □V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Data publicării: 09.03.2022

Denumirea operatorului economic “GBG-MLD” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 202

Data: 06.04.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 460845,00 lei
Inclusiv TVA: 553034,00lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □ V
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezilierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art.76, alin.(7), subalin.(4) din Legea Nr.131/2015 
privind achiziţiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante Micşorarea valorii contractului cu 2502,60 lei
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform prevederilor contractului nr.202 din 06.04.2022 cu operatorul economic GBG-MDL SRL, la Lotul 55 urma să fie prezentată 1 trusă 
PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumanii şi la Lotul 56 urma să fie prezentată 
1 trusă PCR cantitativ multiplex pentru detectarea infecției tractului respirator inferior şi meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae şi Neisseria meningitidis. Însă din greşeală s-a calculat valoarea TVA în cuantum de 20%, pe cînd trebuia să fie calculată 
în cuantum de 8%. Ca urmare, faptul dat a dus la majorarea fără temei a valorii contractului cu 2502,60 lei, adică la Lotul 55 valoarea cu TVA 
urma să fie de 13024,80 lei (în loc de 14472,00 lei) şi la Lotul 56 – 9498, 60 lei (în loc de 10554,00 lei). Respectiv, prin acordul de modificare a 
contractului nu se modifică cantitatea bunurilor, ci doar diminuarea valoarii lor. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În anexa nr.2 Specificația de preț F(4.2) al contractului nr.202 din 06.04.2022 cu operatorul economic GBG-MDL SRL, la Lotul 55 PCR test-sistemă 
determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumanii şi Lotul 56 (ştiința) PCR cantitativ multiplex pentru 
detectarea infecției tractului respirator inferior şi meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae şi Neisseria me-
ningitidis, din greşeală s-a calculat valoarea TVA în cuantum de 20%, pe cînd trebuia să fie calculată în cuantum de 8%. Faptul dat a dus la 
majorarea fără temei a valorii contractului cu 2502,60 lei, adică la lotul 55 valoarea cu TVA urma să fie de 13024,80 lei (în loc de 14472,00 lei) şi 
la Lotul 56 – 9498, 60 lei (în loc de 10554,00 lei). 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind: 
modificarea contractului nr.202  din 06.04.2022

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“GBG-MLD” SRL 01 01.11.2022 460845,00 550531,40

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.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/

Nr.07 din 02 noiembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
 

IPLiceul Teoretic Hyperion Gura Galbenei r.Cimislia

Localitate MD-4118, MOLDOVA, Cimişlia, s.Gura Galbenei
IDNO

 

1012620010335
Adresa MD-4118,MOLDOVA,r.Cimişlia,s.Gura Galbe-

nei,str.M.Eminescu 121
Număr de telefon

 

024146407,024145007
Număr de fax

 

024146407,024145007
E-mail oficial

 

guragalbeneihyperion@gmail.com ,tatiana.ola-
rescu65@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

CasianLudmila,024146407, guragalbeneihyperion@
gmail.com

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Produse alimentare  pe perioada     

01.09.2022 – 31.12.2022
Cod CPV 15800000-6 

Valoarea estimată a achiziției 159990.00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062642
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662034135045

Data publicării anunțului de participare 01.09.2022, 15:20
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662034135045
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □    

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 05 din 21 septembrie 202228

Denumirea operatorului economic I.I.Negru Victor
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:13

Data:30.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5845.21

Inclusiv TVA:    6318.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Se micşorează suma contractului şi cantitatea la urmă-
toarele poziții  

Păine din făină de grîu cu399 buc.x9.0lei=3591.0lei

Făina albă de grău,cu 5 kg x 10.0 lei=50.00 lei

Chifle   cu 505 buc x 2.60 lei = 1313.0 lei in total cu  4954.00 
lei

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

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

Alte informații relevante
 
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  pe perioada   01.09.2022 – 31.12.2022

   

Lotul VII Păine și pro-
duse de panificație

I.I.Negru Victor 5845.21 6318.00

Păine din făină de grîu 500 buc 8.333 4166.50 4500.00

Făina albă de grău, 5 kg 8.334 41.67 50.00

Chifle din aluat co-
zonac,cornuri pina la 50gr 
in assortment 680buc 2.407 1637.04 1768.00
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În legatură cu situaţia creată în RM în privinţa aprovizionării şi preîului foarte ridicat la energie electrică şi gaze 
naturale conducerea  întreprinderii «  II Negru Victor  » a hotărît să stopeze activitatea brutăriei începînd cu 
01.11.2022 ,informindu-ne prin scrisoarea de înştiinţare nr.154 din 20.10.2022, a apărut necesitatea de a micşora 
suma contractului şi cantitatea la următoarele poziții  

Păine din făină de grîu cu399 buc.x9.0lei=3591.0lei

Făina albă de grău,cu 5 kg x 10.0 lei=50.00 lei

Chifle   cu 505 buc x 2.60 lei = 1313.0 lei 

in total cu  - 4954.00 lei
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 62
Număr de telefon +37367880677
Număr de fax +37367880677
E-mail oficial spatiiverzi2022@gmail.com
Adresa de internet www.agsv.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

-

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Calculatoare de birou
Cod CPV 30213300-8

Valoarea estimată a achiziției 300 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661518204060
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661518204060?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 26.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se referă

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 Alte surse

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.09.2022

Denumirea operatorului economic „BTS Pro” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/22

Data: 07.09.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661518204060
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 299 821,00
Inclusiv TVA: 359 785,20

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 16.09.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, con-
form art. 76, alin. 7, lit. c).

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publi-
ce/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante Nu este cazul
 
 
Descrierea achiziției înainte:

Nr.
d/o

Denumirea 
bunurilor Specificația tehnică

Cantitatea/
Unitatea de 

măsură

Preț unitar, 
fără TVA, lei 

MD

Suma fără 
TVA, lei MD

Suma inclu-
siv TVA, lei 

MD

Calculatoare 
de birou

Navigator PC 
*Processor: CPU Intel Core i7-11700F 2.5-4.9GHz 
(8C/16T,16MB, S1200, 14nm, No Integrated Graphics, 
65W) AC Gamemax “Gamma 300” (<28.8dBA, 
8001900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 
640g.) 
*Memorie operativa: 32GB DDR4-3200MHz  Kingston 
FURY Beast RGB (Kit of 2x16GB),(-
KF432C16BB1AK2/32), CL16-18-18, 1.35V 
*Memorie de stocare: M.2 NVMe SSD   512GB 
Kingston KC3000 [PCIe 4.0 x4, R/W:7000/3900MB/s, 
450/900K IOPS, 3DTLC] 
*Card Video: VGA Gigabyte RTX3060Ti 8GB GDDR6 
Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD) 
*Bloc de alimentare: Power Supply ATX 650W 
GAMEMAX GP-650, 80+ Bronze, Active PFC, 140mm 
Ultra Silent Fan 
*Placa de baza: MB S1200 Asus TUF GAMING H570-
PRO ATX ATX , 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 , 1 x 
DisplayPort 1.4, 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s , 6 x 
SATA 6Gb/s , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 
*Case ATX GAMEMAX Starlight FRGB, w/o PSU, 
4x120mm RGB fans,Fan controller,Transparent, 
USB3.0, Black Porturi fata : 1 x USB 3.2 , 2 x USB 3.2 , 1 x 
USB 3.2 , 4 x USB 2.0 *Porturi spate : 1 x USB 3.2 Gen 
2x2 port (1 x USB Type-C®),2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x 
Type-A), 1 x USB 3.2 Gen , 1 port (1 x Type-A) , 4 x USB 
2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort , 1 x HDMI™ port 
, 
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks 1 x 
Optical S/PDIF out port 
*Sistem de operare : Windows 10 Pro 64Bit Eng Intl 
1pk OEI  
*Monitore : PHILIPS 242E2FA  24” , IPS , 1920x1080 , 
Anti-Glare , 5ms , 250 cd/m² , HDMI x 1 , VGA x1 , 
DisplayPort x 1, Headphone out , bpxe incorporate. 
*Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK540 
Advanced, Spill-resistant, Quiet typing, 2xAA/1xAA, 
Black

1 buc. 33 639,00
33 639,00

40 366,80
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Calculatoare 
de birou

Lenovo AIO IdeaCentre 
3 24ITL6 Black (23.8” FHD IPS In-
tel i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 
512GB, Win10Pro) * Diagonala : 
23.8” (1920x1080) IPS, 250nits *Pro-
cesor : Intel i5-1135G7 4C / 8T, 2.4 / 
4.2GHz, 8MB *Memorie Ram : 2x 8GB 
SO-DIMM DDR4-3200 *Memorie de 
stocare : 512GB SSD M.2 2242 PCIe 
NVMe *Camera : 720P ( incorporate ) 
*Porturi : 2 x USB2.0 , 2 x USB3.2 , 1 x 
HDMI 1.4 , 1Gb LAN (RJ-45) *Bloc de 
alimentare : 90 W *Conexiuni : WLAN 
802.11ax, 2x2 + BT5.0 *Boxe : incor-
porate 2*3W *Tastieră : Lenovo Wire-
less Keyboard *Mouse : Lenovo Wire-
less *Sistem de operare : windows 10 
Pro 64 bit

10 buc. 17 346,00 173 460,00 208 152,00

Calculatoare 
de birou

Lenovo AIO IdeaCentre 
3 24ITL6 Black (23.8” FHD IPS In-
tel i3-1115G4 3.0-4.1GHz, 8GB, 
256GB, Win10Pro) * Diagonala : 
23.8” (1920x1080) IPS, 250nits *Pro-
cesor : Intel i3-1115G4 2C / 4T, 3.0 / 
4.1GHz, 6MB *Memorie Ram : 2x 4GB 
SO-DIMM DDR4-3200 *Memorie de 
stocare : 256GB SSD M.2 2242 PCIe 
NVMe *Camera : 720P ( incorporate ) 
*Porturi : 2 x USB2.0 , 2 x USB3.2 , 1 
x HDMI 1.4 , 1Gb LAN (RJ-45) *Cone-
xiuni : WLAN 802.11ax, 2x2 + BT5.0 
*Bloc de alimentare : 90 W *Boxe : 
incorporate 2*3W *Tastieră : Lenovo 
Wireless Keyboard *Mouse : Lenovo 
Wireless *Sistem de operare : win-
dows 10 Pro 64bit

7 buc. 13 246,00

92 722,00

111 266,40

Suma totală 299 821,00 359 785,20
 
 
după modificare:

Nr.
d/o

Denumirea bu-
nurilor Specificația tehnică

Cantita-
tea/

Unitatea 
de măsură

Preț unitar, fără 
TVA, lei MD

Suma fără 
TVA, lei 

MD

Suma 
inclusiv 
TVA, lei 

MD

Calculatoare 
de birou

1 
bu

c.

33
 6

39
,0

0

33
 6

39
,0

0

40
 3

66
,8

0

Navigator PC 
*Processor: CPU Intel Core i7-11700F 2.5-4.9GHz 
(8C/16T,16MB, S1200, 14nm, No Integrated Graphics, 
65W) AC Gamemax “Gamma 300” (<28.8dBA, 8001900RPM, 
58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.) 
*Memorie operativa: 32GB DDR4-3200MHz  Kingston 
FURY Beast RGB (Kit of 2x16GB),(KF432C16BB1AK2/32), CL16-18-
18, 1.35V 
*Memorie de stocare: M.2 NVMe SSD   512GB 
Kingston KC3000 [PCIe 4.0 x4, R/W:7000/3900MB/s, 450/900K 
IOPS, 3DTLC] 
*Card Video: VGA Gigabyte RTX3060Ti 8GB GDDR6 
Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD) 
*Bloc de alimentare: Power Supply ATX 650W 
GAMEMAX GP-650, 80+ Bronze, Active PFC, 140mm Ultra Silent 
Fan 
*Placa de baza: MB S1200 Asus TUF GAMING H570-
PRO ATX ATX , 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 , 1 x 
DisplayPort 1.4, 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s , 6 x SATA 6Gb/s 
, 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 
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Calculatoare 
de birou

Lenovo AIO IdeaCentre 
3 24ITL6 Black (23.8” FHD IPS Intel i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 
16GB, 512GB, Win10Pro) * Diagonala : 23.8” (1920x1080) 
IPS, 250nits *Procesor : Intel i5-1135G7 4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 
8MB *Memorie Ram : 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 *Memo-
rie de stocare : 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe *Camera : 
720P ( incorporate ) *Porturi : 2 x USB2.0 , 2 x USB3.2 , 1 x 
HDMI 1.4 , 1Gb LAN (RJ-45) *Bloc de alimentare : 90 W *Co-
nexiuni : WLAN 802.11ax, 2x2 + BT5.0 *Boxe : incorporate 
2*3W *Tastieră : Lenovo Wireless Keyboard *Mouse : Lenovo 
Wireless *Sistem de operare : windows 10 Pro 64 bit

11 buc. 17 346,00

19
0 

80
6,

00 22
8 

96
7,

20

Calculatoare 
de birou

Lenovo AIO IdeaCentre 
3 24ITL6 Black (23.8” FHD IPS Intel i3-1115G4 3.0-4.1GHz, 
8GB, 256GB, Win10Pro) * Diagonala : 23.8” (1920x1080) IPS, 
250nits *Procesor : Intel i3-1115G4 2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB 
*Memorie Ram : 2x 4GB SO-DIMM DDR4-3200 *Memorie de 
stocare : 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe *Camera : 720P ( 
incorporate ) *Porturi : 2 x USB2.0 , 2 x USB3.2 , 1 x HDMI 1.4 
, 1Gb LAN (RJ-45) *Conexiuni : WLAN 802.11ax, 2x2 + BT5.0 
*Bloc de alimentare : 90 W *Boxe : incorporate 2*3W *Tas-
tieră : Lenovo Wireless Keyboard *Mouse : Lenovo Wireless 
*Sistem de operare : windows 10 Pro 64bit

9 buc. 13 246,00 11
9 

21
4,

00

14
3 

05
6,

80

Suma totală
34

3 
65

9,
00

41
2 

39
0,

80
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Motivul modificării Contractului de achiziții nr. 21/22 din 07.09.2022 şi anume majorarea cu 12,75% sau 
52 605,60 lei, îl constituie necesitatea de a dota cu calculatoare de birou, personalul nou angajat la Î.M. „AGSV”.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a Contractului de achiziții nr. 21/22 din 07.09.2022 a fost 
luatră decizia privind încheierea Acordul Adiţional de majorarea a Contractului în sumă de 52 605,60 lei. În 
urma majorării, Contractul vă constitui suma de 412 390,80 lei (patru sute doisprezece mii trei sute nouăzeci 
lei, 80 bani) inclusiv TVA.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„BTS Pro” SRL 43 838,00 52 605,60
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

*Case ATX GAMEMAX Starlight FRGB, w/o PSU, 
4x120mm RGB fans,Fan controller,Transparent, 
USB3.0, Black Porturi fata : 1 x USB 3.2 , 2 x USB 3.2 , 1 x 
USB 3.2 , 4 x USB 2.0 *Porturi spate : 1 x USB 3.2 Gen 
2x2 port (1 x USB Type-C®),2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x 
Type-A), 1 x USB 3.2 Gen , 1 port (1 x Type-A) , 4 x USB 
2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort , 1 x HDMI™ port , 
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks 1 x 
Optical S/PDIF out port 
*Sistem de operare : Windows 10 Pro 64Bit Eng Intl 1pk OEI  
*Monitore : PHILIPS 242E2FA  24” , IPS , 1920x1080 , Anti-Glare , 
5ms , 250 cd/m² , HDMI x 1 , VGA x1 , 
DisplayPort x 1, Headphone out , bpxe incorporate. 
*Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK540 
Advanced, Spill-resistant, Quiet typing, 2xAA/1xAA, Black
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ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice privind achiziționarea 

lucrărilor de „Reconstrucție a perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, s. Goian”

Nr.   ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /001 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chişinău
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 - 409-715 

Solomoniuc Vasile, 022- 409-702

victoria.bradu@anp.gov.md 

solomoniuc@anp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Licitație deschisă  

Obiectul achiziției Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului 
nr.10, satul Goian

Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 18 083 310,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1619766158469?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 30.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noti-
ceId=6023971 

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

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

R Nu  □ Da 

Sursa de finanțare R  Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /002 din 
17.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL „KVM Cons”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
mailto:solomoniuc@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6023971
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6023971
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 56 LD
Data: 19.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 15 722 216,86 lei
Inclusiv TVA: 18 866 660,23 lei

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 10 luni

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Altele:  modificarea pct. 4.1. a Contractului de antrepriză nr.56 
LD din 19.01.2022 prin includerea mecanismului de ajustare a 
contractului în baza actualizării prețurilor de cost

Temeiul juridic Conform prevederilor Capitolului III a  Hotărârii de  Guvern nr. 
1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajusta-
rea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu exe-
cutarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an 
(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2022)1

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Pct.4. al contractului nr. 56 LD din 19.01.22. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pct.4.1: Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reduce-
rea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce 
reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.  

După modificare:

Pct.4. al contractului nr. 56 LD din 19.01.22. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pct.4.1: Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reduce-
rea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de 
achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului Nr. 1129 din 21.11.2018, Capitolul III, în baza actualizării prețurilor de cost.”

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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Modificarea Contractului de achiziții nr. 56 LD din 19.01.2022 prin includerea noului mecanism de ajustare 
în baza actualizării prețurilor de cost.

Urmare a prezentării documentelor justificative a operatorului economic SRL „KVM Cons”, solicitate prin procesul ver-
bal nr.66 din 29.08.22, Grupul de lucru a pus în discuție posibilitatea modificării Contractului de antrepriză nr. 56 LD 
din 19.01.2022, în vederea includerii noului mecanism de ajustare în baza actualizării prețurilor de cost, instituit prin 
Hotărârea Guvernului           nr. 279/2022.

Conform Notei informative la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului 
nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice 
cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2022)1, 
Guvernul a constatat că Republica Moldova se confruntă cu o escaladare a prețurilor din domeniul construcțiilor, fapt 
ce a condus la o criză în domeniu la nivel național.

La fel, Guvernul a statuat că necesitatea actualizării valorii contractului de antrepriză intervine conform realității eco-
nomice actuale, care este masiv influențată de majorarea considerabilă a prețurilor la combustibil şi gaze cu circa 
50%, conflictul din regiune care a sistat livrarea materialelor de construcție contractate în Ucraina, Belarus sau Rusia, 
creşterea considerabilă a costurilor materialelor principale utilizate în construcții (bitum, agregate, oțel, ciment, ele-
mentele prefabricate), datorată situației incerte. Situația economică la moment nu a putut fi anticipată şi cuantificată 
anterior declanşării evenimentelor descrise.

Potrivit Guvernului, efectele situației generate de creşterea prețurilor în domeniul construcțiilor pot ajunge până la 
renunțarea la executarea contractului de achiziție publică de lucrări sau la întârzierea finalizării acestora, chiar la intra-
rea în insolvență a contractanților, într-un ritm accelerat față de condițiile normale, ce pot duce la creşterea şomajului, 
a ratei inflației, a incapacităților de plată a taxelor şi impozitelor datorate la bugetul de stat, da nu în ultimul rând şi la 
scăderea masivă a investițiilor publice.

Având în vedere că impactul major asupra sectorului de construcții, poate genera întârzieri majore în graficele de 
execuție sau chiar blocaj total, Guvernul a decis modificarea Hotărârii Guvernului nr.1129/2018, prin instituirea de noi 
mecanisme de ajustare a valorii contractuale, care, în opinia Guvernului, vor asigura acoperirea prețurilor indicate în 
contractele de achiziții publice de lucrări conform fluctuației prețurilor pentru materialele de construcții. 

În procesul de examinare a cererii de ajustare a valorii Contractului de antrepriză nr. 56 LD din 19.01.2022, grupul de 
lucru inițial a respins solicitarea pe motiv că cererea înaintată de agentul economic nu era motivată suficient. 

Ca urmare, SRL „KVM Cons” a înaintat somație prin care solicită repetat revizuirea modalității de ajustare a contractu-
lui de antrepriză nr. 56 LD, sub condițiile renunțării la executarea acestuia. Ca răspuns grupul de lucru a reiterat ope-
ratorului economic că prin solicitarea sa nu a demonstrat impactul direct al creşterii prețurilor asupra întreprinderii 
sale, dar s-a referit la majorarea prețurilor per general în domeniul construcțiilor. Totodată, s-a remarcat faptul că, 
potrivit recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022, operatorii economici trebuie să 
demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: calculul variațiilor prețurilor însoțit de factu-
ră, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern etc.) precum că executarea contractului a devenit extrem 
de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa.

În condițiile riscului privind rezoluțiunea contractului pe motivul invocat de operator că obligațiunea a devenit 
extrem de oneroasă în circumstanțe ce nu depind de voința sa, grupul de lucru a decis acordarea unui termen de 10 
zile SRL „KVM Cons” pentru a prezenta actele justificative în vederea demonstrării alegațiilor precum că prestația a 
devenit atât de oneroasă încât ar fi vădit inechitabil de a o menține, fără o ajustare corespunzătoare conform noului 
mecanism de ajustare, pentru lucrările efectuate în anul curent.

Drept răspuns, operatorul economic SRL „KVM Cons” a prezentat facturi fiscale prin care se confirmă rata de creşterea 
a prețurilor medii pentru o serie de materiale de construcție, conform următorului tabel: 

Borderou de resurse 

 Perimetrul de baza din gard din beton armat si gard din plasa metalica (04/2020-1,2-SAC)

1  https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-07_site.pdf
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№

crt.
Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. Preţ Oferta (lei)

Coeficient de 
majorare Preţ Actual (lei)

1 2 3 4 5 6

   Materiale:

 1. Piatra sparta m³ 245,00 22,45% 300,00
 2. Nisip sortat 185,00 35,14% 250,00

 3. Beton m³ 850,00 21,57% 1033,33
 4. Beton  C20/25 W6 m³ 980,00 13,64% 1113,67
 5. Beton marfa C 20/16( Bc20/B250) m³ 1 100,00 7,58% 1183,33
 6. Sirma din otel moale kg 20,00 56,15% 31,23
 7. Otel beton diametru mai mic de 8mm kg 16,00 61,31% 25,81
 8. Otel beton diametru mai mare de 

8mm kg 16,00 23/14,13% 19,68/18,26

 9. Motorina l. 17.99 56,59% 28,17
  

Urmare a analizei documentelor prezentate, grupul de lucru a constatat veridicitatea alegațiilor privind impactul di-
rect al creşterii prețurilor în domeniul construcțiilor asupra operatorului economic. La fel, grupul de lucru a ținut cont 
că oferta de prețuri a fost formulată în anul 2021, când nu exista niciun indiciu privind volatilitatea prețurilor. 

Pentru luarea deciziei privind solicitarea operatorului economic de a modifica mecanismului de ajustare a contractu-
lui, grupul de lucru a examinat această solicitare pornind de la principiul „utilizării eficiente a banilor publici și minimi-
zării riscurilor autorităților contractante”.

Astfel, în cazul rezoluțiunii Contractului de antrepriză nr. 56 LD din 19.01.2022, se anticipează următoarele circum-
stanțe:

- instituția penitenciară va fi lipsită de pază statică, iar având în vedere că tipul instituției penitenciare este 
centrul de detenție pentru minori şi tineri, unde nu poate fi aplicată arma de foc, paza fizică asigurată de personal 
înarmat este imposibilă, ceea ce înseamnă un pericol real de evadare în masă;

- există pericol de surpare a taluzurilor din perimetrul penitenciarului supus construcției, ceea ce poate duce 
la prejudicii enorme, inclusiv victime în rândul personalului şi deținuților;

- luând în calcul aspectul tehnic al construcțiilor în curs de realizare până la determinarea unui nou antrepre-
nor, există riscul degradării construcțiilor portante a structurilor realizate, ce va genera cheltuieli suplimentare ne-
cesare în vederea remedierii, în acelaşi context este de menționat că finalizarea obiectivului se va extinde ca timp, 
drept rezultat va genera cheltuieli suplimentare de personal în vederea asigurării pazei statice; 

- conform estimărilor preliminare, viitoarele eventuale oferte vor fi considerabil mai scumpe, reieşind din fap-
tul că noile oferte la procedură de achiziție vor conține costuri actualizate pentru materiale de construcție, utilaje şi 
manoperă, ce au atestat o creştere consistentă pe perioada anului 2022, iar ajustarea pe costuri de materiale, preve-
de aplicarea coeficienților de cost reieşind din prețuri medii pe republică, comparativ cu prețurile reale diminuează 
din costul aplicat al unei noi proceduri, ce va fi aplicată şi majorarea salarială care este net superioară celei din ofer-
tă;

- potențialii operatori economici noi nu îşi vor asuma garanții pentru lucrările executate de către  SRL „KVM 
Cons”, fapt ce va necesita suportarea cheltuielilor pentru efectuarea expertizelor de rigoare, actualizarea costurilor 
pe obiectiv, etc.

În consecință, rezoluțiunea contractului în asemenea condiții nu este în beneficiul interesului public. 

Astfel, luând în considerare eminența riscurilor sus-indicate şi având în vedere demonstrarea impactului direct al 
creşterii prețurilor în domeniul construcțiilor față de antreprenor, grupul de lucru a votat unanim acceptarea modi-
ficării pct. 4.1. a Contractului de antrepriză nr.56 LD din 19.01.2022 prin includerea mecanismului de ajustare a con-
tractului în baza actualizării prețurilor de cost.
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7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-
MD-1619766158469 /003 din 29.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind privind modificarea: pct. 
4.1. a contractului de antrepriză nr.56 LD din 19.01.2022 cu includerea mecanismului de ajustare 
a contractului conform mecanismului instituit prin Hotărârea Guvernului nr.279/2022 pentru mo-
dificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu 
executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1129/2018, în baza actualizării prețurilor de cost.

Denumire ope-
rator economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „KVM Cons”
1 AA / 56 LD

30.09.2022
- -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

8. (Footnotes)

1  https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-07_site.pdf

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____2______ din _25.10.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Tătăreşti
Localitate Satul Tătăreşti
IDNO 1007601007697
Adresa s.Tătăreşti, r-l Cahul
Număr de telefon 0299-76-716
Număr de fax 0299-76717
E-mail mihai.deonis@mail.ru, cresatataresti@gmail.com
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Romanenco Violina 078811457

Soitu Valentina 078020157
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă □  

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru Creşa-Grădiniță 
„Făt-Frumos” Tătăreşti

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 306000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)

Nr:

Link: 
ocds-b3wdp1-MD-1643035906085

Data publicării anunțului de participare 24.01.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

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

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

Nu □ □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □   □  FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

03.02.2022

mailto:mihai.deonis@mail.ru
mailto:cresatataresti@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643035906085
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Denumirea operatorului economic Slavena Lux SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:10
Data: 08.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:160095,47
Inclusiv TVA:191330,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □□
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea 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 achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Denumirea mărfii Contractat Executat
Lotul 1 bacanie 25200,00 13449,14
Lotul 2 crupe și boboase 15488,00 10733,25
Lotul 3 carne 105000,00 66378,72
Lotul 6 ouă 7200,00 3657,60
Lotul 7 pește 25200,00 4695,00
Lotul 8 grăsimi vegetale 3600,00 2689,00
Lotul 9 magiun și zahăr 6882,00 5473,00
Lotul 11 produse de cofetărie 2760,00 3661,00
Total: 191330,00 110737,80

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Majorarea pe piață a prețurilor la produsele alimentare
II. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._10_din 08.02.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea/rezilierea nr. 39 din 25.10.2022

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 39 25.10.2022 67160,17 80592,20
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10   din 29  septembrie  2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Număr de telefon 0235-21707
Număr de fax 0235/22-612
E-mail oficial
Adresa de internet dgorhei@gmail.com  galinagorgos90@

gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gorgos Galina , 023521707/079106889

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de cantină şi servicii de  catering semestru I anul 

2022
Cod CPV 55500000-5

Valoarea estimată a achiziției 1745163,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637734956727
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637734956727?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Bugetul local]

mailto:dgorhei@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637734956727
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic S.C.”Brodețchi” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 291

Data: 22.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1750696.23
Inclusiv TVA:1971244.60

Termen de valabilitate 30.09.2022

Termen de execuție 30.09.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □ Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Conform acordului adițional nr.11 din 08 aprilie 2022 valoarea 
contractului a  fost micșorat cu 662745,00 (suma alimentației la 
gimnazii)

Conform acordului adițional nr34 din 12.09.2022 valoarea con-
tractului a fost majorat cu suma 12190,80 lei (suma alimentatiei 
la gradiniță)

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform procedurii  Licitație deschisă din 15.12.2021 a fost semnat contractul “Servicii de cantina şi servicii de ca-
tering semestru I  anul 2022” cu suma 1971244,60 lei. 

Conform acordului adițional nr.11 din 08 aprilie 2022 valoarea contractului a  fost micșorat cu 662745,00 (suma alimen-
tației la gimnazii).

Conform acordului adițional nr.34 din 12 septembrie  2022 valoarea contractului a  fost majorat cu 12190,80 lei  (suma 
alimentației la gradiniță).

La moment este necesar a modifica prin micşorarea valorii contractului cu suma  7689,00 lei (suma alimentației la 
grădiniță).

Contractul nr.291 din 22.12.2021, după modificare suma contractulu  va fi  1313001,40 lei .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform informației  primite de la directoru gradiniței Bulaieşti , frecvența  unu număr mai mic de copii în grădiniță 
şi în legătură cu finisarea perioadei de livrare conform termenului stabilit, ceia ce a dus la micşorarea  parțială a  con-
tractului .

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.291 din 22.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea  valorii contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.C.”Brodețchi” 
SRL

37 29.09.2022 1166320,00 1313001,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3.1 din 31.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600071952
Adresa Str. Puşkin, nr. 22, et. 3
Număr de telefon 069390006
Număr de fax 022234489
E-mail oficial inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Adresa de internet www.moldpres.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Inga Bratețchi, 069390006,

inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii
Cod CPV 79800000-2
Valoarea estimată a achiziției 800 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660733170765
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660733170765?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 17.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.09.2022

Denumirea operatorului economic Î.S. Editura „Universul”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3 

Data: 12.09.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637657086380
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 800 000,00
Inclusiv TVA:-

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, articol. 

76, pct. 7, subpct. 2:„ atunci cînd sînt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a con-
tractului;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial;”

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețul contractului s-a majorat cu 40 000,00 lei,5%.
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru anul 2022.

Înainte de modificare:

1. Pct. 3. subpct. 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat în Specificaţia de preț, Anexa nr. 2 a prezentului Contract;

2. Pct. 3, subpct. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:  800 000,00 (opt 
sute mii și 00 bani) lei MDL;

3.  Anexa nr. 2, Specificații de preț la contractul nr. 3 din 12 septembrie 2022 se declară nulă;

             

După modificare:

1. Pct. 3. subpct. 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat în Specificaţia de preț, Anexa nr. 3 a prezentului Contract;

2. Pct. 3, subpct. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:  840 000,00 (opt 
sute patruzeci mii și 00 bani) lei MDL;

3. Se aprobă Anexa nr. 3, Specificații de preț la contractul nr. 3 din 12 septembrie 2022.

             

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea contractului de achiziție nr. 3 din 12.09.2022 privitor serviciile de tipar al Monitorului Oficial al Republicii 
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Moldova pentru anul 2022 a devenit imperios necesar în baza solicitării din partea prestatorului de servicii Î.S. Editura 
„Universul” ca urmare a rezultatelor de analiză financiară şi a cheltuielilor de producere la îndeplinirea lucrărilor poli-
grafice pentru tipărirea Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Î.S. Editura „Universul” nu se încadrează în prețu-
rile indicate în Anexa 2 a Contractului sus menționat, motiv pentru care solicită o majorare de cel puțin 5% la sută 
din prețul Contractului, deoarece, din data de 15.10.2022 prețurile la agenții energetici s-au majorat cu 22% la sută 
(scrisoarea nr. 165 din 26.10.2022).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 12 septembrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea prețului:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.S. Editura „Uni-
versul”

3.1 31.10.2022 40 000,00 -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __11__ din __01 noiembrie 2022___________

I. 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 0268-85-211
Număr de fax 0268-2-24-84
E-mail oficial primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet www.ialoveni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Palii tel: 0268-85-211

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 4 547 100.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049465
Link: ocds-b3wdp1-MD-1640784365644

Data publicării anunțului de participare 29 decembrie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.1 din 21 ianuarie 2022

Denumirea operatorului economic SRL,,Villa Prodotti”

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640784365644
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:24 
Data: 03 februarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1 466 287.50
Inclusiv TVA: 1 759 454.00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76, alin.(5) Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și 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)

_ Initial de modificare: Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA constituie 1 795 545.00 (Un milion sapte sute 
cinzeci si noua mii cinci sute patruzeci si cinci lei) lei MD._

 _Dupa modificare: __ Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA constituie  393 417.93 (Trei sute nouazeci si trei 
mii patru sute saptesprezece lei 93 bani) lei MD.__

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Din cauza fregventei reduse a copiilor la institutiile de educatie timpurie si sistarea pe 1 luna a activitetii la 3 gradinite de co-
pii_suma contractului nu vor fi executata. Pentru a elibera soldul ramas este necesara micsorarea sumei neexecutate_

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__1__din _01 noiem-
brie 2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind __ micsorarea sumei contractului  sus mentionat __

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,,Villa Prodotti” Cu capital au-
tohton

24/1 din 01.11.2022 -1 138 439.22 -1 366 127.07

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. 21046337 din 27.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul Botanica

Liceul ,,Petru Movilă”

Localitate Mun. Chişinău

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian 21/2

Număr de telefon 022776711

Număr de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare sub-
ordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2022-
31.12.2022 și instituțiilor de învățământ care se află la 
autonomie financiară.

Cod CPV  55500000-5 
Valoarea estimată a achiziției 28 427 741,10
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21046337

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046337/ 

Data publicării anunțului de participare 04.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

 
 
 
 
 
 
 

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ Buget CNAS □     Surse 
externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎMAP Bucuria EL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 1-05

Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 824 084,625 lei

Inclusiv TVA: 988 901,55 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează suma contractului cu 

271 000,00 lei

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui 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]da.

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)

A fost micşorat contractul nr. 1-05 din 27.12.2021 în suma totală de 988 901,55 lei cu suma de 18 701,55 lei din ca-
uza micşorării alocațiilor bugetare pentru anul 2022, pentru alimentație elevilor conform Deciziei CMC nr. 14/1 din 
21.12.2021. Suma contractului după micşorarea constituie 970 200,00 lei.  
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Contractul se micşorează din motivul economiilor formate în baza lipsei elevilor şi reparației capitale în blocul ali-
mentar.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1-05 din 27.12.2021 a 
fost încheiat acordul adițional privind micşorarea contractului cu

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎMAP Bucuria EL 29 27.10.2022 225 833,33 lei minus 271 000,00 lei
Suma contractului după modificarea constituie 699 200,00 lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice 

Nr. 03/1 - 894  din  02.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Anenii Noi
Localitate or. AneniiNoi
IDNO 1007601006966
Adresa Piața 31 August 4
Număr de telefon 0265 23626
Număr de fax 0265 2 31 43
E-mail oficial cr.economieaneni@mail.ru
Adresa de internet  www anenii-noi.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SlivinscaiaLarisa

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea 

destinației ei în sală  sportivă în raionul Anenii Noi, 
or Anenii Noi.” 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției 3065400
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653026598894
Link: mtender.gov.md/plans/  

ocds-b3wdp1-MD-1653026598894
Data publicării anunțului de participare 20.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget local □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

 Nr. 03 din 16.06.2022

Denumirea operatorului economic Softconstruct SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653026598894
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653026598894
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 894 T 
Data: 04.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 991 871.54
Inclusiv TVA: 2 390 245,85

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 8 luni 

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

   La obiectul  achiziției ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală  sportivă în raionul 
Anenii Noi, or Anenii Noi.” A fost încheat contractul nr. 894T din 04.07.2022  în sumă de 2 390 245,85 lei  inclusiv 
TVA 398 374,31 lei MD .  

   La executarea lucrărilor a apărut necesitatea de a fi efectuate  lucrări  neprevăzute în conformitate cu devizul lucră-
rilor suplimentare în sumă de 287 807,51 lei, inclusiv TVA 47 967,92 lei MD.   

   După modificare  suma contratului constituie 2 678 053,36 lei, inclusiv TVA 446 342,22 lei MD. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

      

    Au apărut lucrări suplimentare neprevăzute, pentru finalizarea  obiectului menționat:  

 Includerea spre execuție a categoriilor de lucrări neprevăzute inițial în caietul de sarcini,  dar prevăzute în proiect,  
lucrări care sunt legate tehnologic de lucrările de bază  şi neexecutarea cărora va duce la realizarea incompletă a 
lucrărilor ce fac obiectul contractului, cum ar fi: 

 

- Pereu, în caietul de sarcini nu este prevăzută poziția pereu cu toate lucrările aferente inclusiv hidroizolarea soclu-
lui. Hidroizolarea fiind necesară pe motiv că terenul pe partea exterioară a clădirii este cu 600 mm mai înalt decât 
pardoseala din interior;

- Canalizare exterioară, în proiect este prevăzută conectarea canalizării în haznaua existentă aceasta hazna defapt 
nu există, fiind necesară construcția canalizării exterioare până la cea mai apropiata fântâna orăşănească; 

- Soclu, în caietul de sarcini nu este prevăzută poziția soclu fiind necesara execuția lui pentru a proteja fațada clădi-
rii de intemperii; 

- Streașina, în caietul de sarcini nu este prevăzută căptuşirea streaşinii la acoperiş neexecutarea căruia va duce la 
consecințe imprevizibile;

 - Finisare interioară și exterioară,  înăltimea etajului fiind foarte mare (6000 mm) pentru a nivela suprafața 
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pereților şi a asigura verticalitatea a fost necesar de a adăuga grosimi suplimentare la tencuieli pe toată suprafata 
peretilor, totodata sa decis de a arma cu plasă din fibră de sticlă suprafața pereților interiori pentru a preveni even-
tualele fisurări ale tencuielilor fine. Pentru a reda aspect şi calitate muchiilor geamurilor şi tavanelor inclusiv ter-
moizolarea exterioară sa propus a monta baghete; 

- Ferestre, în proiect sunt prevazute două tipuri de dimensiuni de geam 1460x1610 (10 buc) si 
960x1060/1560/1610 (17 buc), care din greseală devizierului au fost calculate toate ca suprafața 960x1060 de aici 
rezultă 10 m2 de geam neprevăzut;

 - Contor termic, fiind necesara evidenta consumului termic in viitoarea sala sportiva sa propus de a monta contor 
termic.

      Prin urmare, conform devizului suplimentar ,  valoarea  contractului  se majorează  cu  + 287 807,51 lei, inclusiv TVA . 

IV.  Rezultatele examinării:

    În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind  Majorarea  valorii contractului nr 894T din 04.07.2022  cu suma 287 807,51 lei , necesară 
pentru executarea lucrărilor suplimentare.  Suma contractului după modificare constituie: 2 678 053,36 lei, 
inclusiv TVA  47 967,92 lei MD 

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Softconstruct SRL Nr. 01- 894 02.11.2022 + 239 839,59   + 287 807,51 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 07 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budeşti
Localitate Satul Budeşti, mun. Chişinău
IDNO 1007601008384
Adresa Sat. Budeşti, mun. Chişinău, str. Chişinău, nr.131
Număr de telefon 022418000 
Număr de fax 022418001
E-mail oficial budesti@gmail.com / contabilbudesti@gmail.com
Adresa de internet www.budesti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Berdan Ecaterina 022418000 / 069327919

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Renovarea cu extindere a imobilului din str. Chişinău 28, 

pentru amplasarea unui Centru Comunitar de zi pentru 
persoanele în etate în satul Budeşti, mun. Chişinău

Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 1148348,28 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21054571

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1649233822400
Data publicării anunțului de participare 06.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.05.2022

Denumirea operatorului economic SC „Amfitecons” SRL

mailto:budesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.budesti.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649233822400
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 90
Data: 16.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1177770,34
Inclusiv TVA: 1413324,39

Termen de valabilitate 31.05.2023
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) punct 2 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Pentru desfăşurarea lucrărilor Primăria satului Budeşti a încheiat Contractul nr. 90 din 16.05.2022 privind obiec-
tivul “Renovarea cu extindere a imobilului din str. Chişinău 28, pentru amplasarea unui Centru Comunitar de zi pent-
ru persoanele în etate în satul Budeşti, mun. Chişinău”.

Lucrările au fost executate şi continuă a fi executate pănă în prezent, însă pe parcursul desfăşurării lucrărilor a apărut 
necesitatea de a amenaja în cadrul acestui Centru, spațiu destinat refugiaților, în situația de criză cu refugiații în care 
ne aflăm din cauza conflictului declanşat în țara vecină. Aceste modificări şi lucrări suplimentare au fost solicitate 
spre revizuire şi aprobare către responsabilul de autor şi responsabilul tehnic,astfel situația respectivă presupune noi 
lucrări şi mărirea volumelor de lucru, ceea ce se coordoneaza cu firma ce este responabilă de supraveghere de autor 
şi cu responsabilul tehnic. Situația respectivă se datorează faptului ca proiectul a fost elaborat cu modificările de 
rigoare şi la recomandare si solicitarea organizațiilor ce coordonează cu refugiații stabiliți în satul nostrum, care sunt 
într-un număr de 253 persoane, majoritatea fiind mame cu copii. Această situație nu a putut să fie prevazută anterior 
de către autoritatea contractantă ceea ce presupune angajarea în executarea continuă a lucrărilor conform cerințelor 
deoarece aceste lucrări sunt pentru locuitorii satului cît şi refugiați pentru satisfacearea necesităților lor .

     Este imposibilă divizarea acestor lucrări printr-o procedură nouă, caci acestea depind de continuitatea în-
deplinirii lucrărilor conform normelor tehnologice cît și de securitate. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ Pentru desfăşurarea lucrărilor Primăria satului Budeşti a încheiat Contractul nr. 90 din 16.05.2022 privind obiec-
tivul “Renovarea cu extindere a imobilului din str. Chişinău 28, pentru amplasarea unui Centru Comunitar de zi pent-
ru persoanele în etate în satul Budeşti, mun. Chişinău”.

Lucrările au fost executate şi continuă a fi executate pănă în prezent, însă pe parcursul desfăşurării lucrărilor a apărut 
necesitatea de a amenaja în cadrul acestui Centru, spațiu destinat refugiaților, în situația de criză cu refugiații în care 
ne aflăm din cauza conflictului declanşat în țara vecină. Aceste modificări şi lucrări suplimentare au fost solicitate 
spre revizuire şi aprobare către responsabilul de autor şi responsabilul tehnic,astfel situația respectivă presupune noi 
lucrări şi mărirea volumelor de lucru, ceea ce se coordoneaza cu firma ce este responabilă de supraveghere de autor 
şi cu responsabilul tehnic. Situația respectivă se datorează faptului ca proiectul a fost elaborat cu modificările de 
rigoare şi la recomandare si solicitarea organizațiilor ce coordonează cu refugiații stabiliți în satul nostrum, care sunt 
într-un număr de 253 persoane, majoritatea fiind mame cu copii. Această situație nu a putut să fie prevazută anterior 
de către autoritatea contractantă ceea ce presupune angajarea în executarea continuă a lucrărilor conform cerințelor 
deoarece aceste lucrări sunt pentru locuitorii satului cît şi refugiați pentru satisfacearea necesităților lor .
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     Este imposibilă divizarea acestor lucrări printr-o procedură nouă, caci acestea depind de continuitatea în-
deplinirii lucrărilor conform normelor tehnologice cît și de securitate. 

III. Rezultatele examinării:

     În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.07 din 07.10.2022  
a fost încheiat acordul adiţional privind lucrările “ Renovarea cu extindere a imobilului din str. Chişinău 28, pentru 
amplasarea unui Centru Comunitar de zi pentru persoanele în etate în satul Budeşti, mun. Chişinău”

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (majorare)

Inclusiv TVA

SC„Amfitecons” SRL 173 07.10.2022 176661,67 211994,00

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. 172/22AM din 10.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 222159
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor şi edificiilor Agenţiei Ser-

vicii Publice, inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă 
a sistemelor existente de semnalizare pază şi a incendiilor 
pentru anul 2022.

Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635237680199?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne 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 achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 25/22 din 14.01.2022

Denumirea operatorului economic ÎS „Servicii Pază a MAI”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 104

Data: 28.01.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 2 356 750,00

Inclusiv TVA: 2 828 100,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2, în legătură cu 
excluderea oficiului SSC Donduşeni, str. Independenţei, 
nr. 59 , din lista obiectelor păzite.

2. Micşorarea valorii contractului.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizi-
țiile publice;

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activita-
tea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, apro-
bat 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)

Da

1. Acord adiţional nr. 301 din 04.03.2022

2. Acord adiţional nr. 759 din 10.06.2022

3. Acord adiţional nr. 831 din 07.07.2022

4. Acord adiţional nr. 944 din 26.08.2022

Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

             La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază” a MAI privind achiziționa-
rea serviciilor de pază tehnică a oficiilor şi edificiilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire şi mentenanță a sistemelor 
de semnalizare pază şi a incendiilor pentru anul 2022. Însă, în legătură cu apariţia necesităţii de eliberare a spaţiului 
ocupat anterior la adresa SSC Donduşeni, str. Independenţei, nr. 59, acesta se exclude din lista obiectelor păzite şi 
urmează modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la contractul nr. 104 din 28.01.2022.

 Astfel, urmează a fi efectuată următoarea modificare: de a exlude din Anexele nr. 1 şi nr. 2   adresa SSC Donduşeni, str. 
Independenţei, nr. 59. Totodată, în urma modificărilor, se micşorează şi valoarea contractului cu 4 760,00 lei fără TVA 
şi 5 712,00 lei, inclusiv TVA.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor şi edifici-
ilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire şi mentenanță a sistemelor de semnalizare pază şi a incendiilor pentru anul 
2022 este impusă de excluderea serviciilor nominalizate pentru spațiul de la adresa SSC Donduşeni, str. Independen-
ţei, nr. 59, în urma eliberării spaţiului ocupat anterior.
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VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional 
privind modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor şi 
edificiilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire şi mentenanță a sistemelor de semnalizare pază şi a incendiilor pentru 
anul 2022:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adiţional

Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA, 
lei

ÎS „Servicii Pază a MAI” Nr.1080 10.10.2022 2 330 789,00 2 796 946,80

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

Nr. _3_ din 04.10.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎMSP Centrul de sănătate Vadul lui Vodă
Localitate or. Vadul lui Vodă
IDNO 1003600153348
Adresa or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 40
Număr de telefon 022 – 416 - 592; 022 - 417 - 984
Număr de fax 022-416-249;
E-mail oficial csvadvoda@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mancenco Andrei tel.: 069237555

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, 

etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda. Repetat
Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 359 799,19 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MTender ID  

ocds-b3wdp1-MD-1658844142040
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658844142040?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare  26.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.  2_din  12.08.2022

Denumirea operatorului economic Intelhome SRL

tel:022%E2%80%93416592;
tel:022417984
mailto:csvadvoda@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658844142040
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658844142040?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658844142040?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 16
Data: 23.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 279 696,00
Inclusiv TVA: 335 635,90

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 2 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic Art. 76 din Legea 131 din 2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Adăugarea lucrărilor suplimentare
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 
În cadrul şedinței la obiectul Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sana-
tate Vadul lui Voda. Repetat,  au fost examinate şi acceptate unele lucrări suplimentare, initial neîncluse în caietul 
de sarcini, şi anume:

- Captusirea pardoselei cu placi OSB de 10mm -117,6 m²;

- Plinte din PVC, montate orizontal la pardosea - 23 m;

- Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 
400 mm - 19,62 m²;

- Grunduirea suprafetelor peretilor cu betoncontakt -77,40 m²;

- Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pe-
reti despartitori, preparare manuala a mortarului - 77,40 m²;

- Tub flexibil aluminiu ventilare - 3 buc;

Grile de ventilație gata confecționate - 6 buc; 
Adăugarea acestor lucrări a fost acceptată de către grupul de lucru pentru achiziții. 
 În rezultatul adăugării acestor lucrări suplimentare, valoarea contractului se majorează cu 50 300,20 
lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 
 În cadrul şedinței la obiectul Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de 
Sanatate Vadul lui Voda. Repetat,  au fost examinate şi acceptate unele lucrări suplimentare, initial neîncluse în 
caietul de sarcini, şi anume:

- Captusirea pardoselei cu placi OSB de 10mm -117,6 m²;

- Plinte din PVC, montate orizontal la pardosea - 23 m;

- Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 
400 mm - 19,62 m²;

- Grunduirea suprafetelor peretilor cu betoncontakt -77,40 m²;
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- Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pe-
reti despartitori, preparare manuala a mortarului - 77,40 m²;

- Tub flexibil aluminiu ventilare - 3 buc;

Grile de ventilație gata confecționate - 6 buc; 
Adăugarea acestor lucrări a fost acceptată de către grupul de lucru pentru achiziții. 
 În rezultatul adăugării acestor lucrări suplimentare, valoarea contractului se majorează cu 50 300,20 
lei inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._3_din 04.10.2022 a fost în-
cheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Intelhome SRL 16/1 04.10.2022 321 612,83 lei 385 936,1 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 17 din 10.10..2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Orhei
Localitate mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa mun.Orhei str.Vasile Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă *  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru 

Piața Regională Orhei
Cod CPV 71200000-0
Valoarea estimată a achiziției 906 124,70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650289540354-
PN-1650289540354
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650289540354?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 18.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu *    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

02 iunie 2022

Denumirea operatorului economic “Intexnauca” SRL

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:82
Data: 13.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:620 000,00
Inclusiv TVA:744 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  *

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului □ 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Legea 131/2015 Art.76 şi Art.77]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de execuție până la data de  14.10.2022.

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin procedura de  Licitație deschisă au fost contractate serviciilor de elaborare a Proiectului de execuție pentru 
Piața Regională Orhei. Câştigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 6 din 02 iunie 2022 com-
paniei “Intexnauca” SRL. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz au fost stipulate în contrac-
tual nr.82 din 13 iunie 2022 în pct.2.2 –3 luni (30.09.2022), inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea 
documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma şedinței grupul de lucru s-a luat decizia de prelungire a termenul de execuție până la 10.12.2022. Ca temei 
se impune probleme organizatorice şi tehnice legate de corectarea cotelor la proiectul (obiect nr.03/2021, Extindere 
str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei) adiacent pieței proiectate. Aceste corectări au impus modificări la nivelului tere-
nului pe care urmează a fi a amplasată Piața Regională din mun. Orhei pentru a avea acces liber la str. Ștefan cel Mare. 
Intersectarea acestor proiecte duc după sine şi corelarea lor. Din aceste considerente s-a solicitat companiei  “Intex-
nauca” SRL modificarea Proiectului de execuție pentru Piața Regională Orhei ce atrage după sine şi prelungirea 
termenului de execuție.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.17 din 
10.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind privind prelungirea termenului de execuție a contractu-
lui nr.82 din 13.06.2022

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Intexnauca” SRL 2/82 10.10.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  21044959 din  10.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pen-

tru anul 2022
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 13.365.919,77
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633588763377
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044959/

Data publicării anunțului de participare 07.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

2021/S 165-432212

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 14.12.2021

Denumirea operatorului economic

1. I.M. Becor SRL 

2. Biosistem mld SRL       

3. SC „Denolga Medical” SRL

4. SANMEDICO  SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

1. 06-162/21 din 05.01.2022  

2. 06-163/21 din 30.12.2021

3. 06-164/21 din 04.01.2022

4. 06-168/21 din 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Inclusiv TVA:  

1. 3 442 420,62

2. 1 896 285,16

3. 3 637 155,48

4. 1 088 640,00
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la 
solicitare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Se majorează cu (inclusiv TVA): 

1. 161 491,80

2. 10 914,69

3. 46 762.04

4. 62 856,00
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) - 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

I.M. Becor SRL: S-a contractat pentru lotul nr.7.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) cantitatea de 40 seturi, se propune 
majorarea cu 6 seturi (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 7.22 ISE Internal Standart Gen 2 cantitatea de 8 seturi, se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr.16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100 cantitatea de 12 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr. 16.3 FT4 G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 9 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 15%).
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Lotul nr. 16.4 AFP Elecsys E2G 300 cantitatea de 13 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 16.6 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 7 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr. 16.7 CEA Elecsys E2G 300 cantitatea de 12 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 16.10 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 8 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr. 16.11 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 15 seturi. se prropune majorarea cu 2 seturi (ceea ce con-
stituie 15%).

Lotul nr. 16.13 Total PSA Elecsys E2G 300 cantitatea de 14 seturi. se prropune majorarea cu 2 seturi (ceea ce consti-
tuie 15%).

Lotul nr. 16.14 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 20 seturi. se prropune majorarea cu 3 seturi (ceea ce 
constituie 15%).

Lotul nr. 16.16 CA 19-9 Elecsys E2G 300 cantitatea de 13 seturi. se prropune majorarea cu 1 set (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr. 16.18 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 20 seturi. se prropune majorarea cu 3 seturi (ceea ce consti-
tuie 15%).

Lotul nr. 16.56 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e cantitatea de 65 seturi. se prropune majorarea cu 9 seturi (ceea ce 
constituie 15%).

Lotul nr. 16.57 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G cantitatea de 35 seturi. se prropune majorarea cu 5 seturi (ceea ce 
constituie 15%).

Lotul nr. 16.58 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G cantitatea de 50 seturi. se prropune majorarea cu 7 seturi (ceea ce 
constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 3  442  420,62 lei, suma totală a contractului  după majorarea 
3 603 912,42 lei (inclusiv TVA).

Biosistem mld SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 15.75 CD80 Detergent cantitatea de 20 seturi, se propune majo-
rarea cu 3 seturi (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 1 896 285,16 lei, suma totală a contractului  după majorarea 
1 907 199,85 lei (inclusiv TVA).

SC „Denolga Medical” SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 6.4 Total bilirubin CP cantitatea de 50 seturi, se propune 
majorarea cu 7 seturi (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 6.13 Deproteinizator CP cantitatea de 25 bucăți, se prropune majorarea cu 2 bucăți (ceea ce constituie 
15%).

Lotul nr. 6.15 Direct bilirubin CP cantitatea de 50 seturi, se prropune majorarea cu 7 seturi (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 10.2 Lizant unic cantitatea de 38 bucăți, se prropune majorarea cu 5 bucăți (ceea ce constituie 15%).  

Suma totală a contractului până la modificare – 3 637 155,48 lei, suma totală a contractului  după majorarea 3 683 
917.52 lei (inclusiv TVA).

SANMEDICO  SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 11.4 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalci-
toninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5%  cantitatea de 4000 bucăți, 
se prropune majorarea cu 600 bucăți (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 1  088  640,00  lei, suma totală a contractului  după majorarea 
1 151 496,00 lei (inclusiv TVA).
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea numărului de investigațiilor de laborator se determină necesitatea majorării cantităților 
contractate inițial, astfel încît să fie asigurate secțiile medicale cu spectru de investigații solicitate.  

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.237/22 din 05.10.2022 
a fost încheiate următoarele acorduri privind majorarea Contractului:

1. I.M. Becor SRL  Acord adițional Nr. 1

2. Biosistem mld SRL         Acord adițional Nr.1

3. SC „Denolga Medical” SRL Acord adițional Nr. 1

4. SANMEDICO  SRL Acord adițional Nr. 

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

I.M. Becor SRL  Cu capital autohton Acord aditional 
nr. 1 10.10.2022 148 375,20 161 491,80

Biosistem mld SRL         Cu capital mixt Acord aditional 
nr. 1 10.10.2022 9 095,58 10 914,69

SC „Denolga Medical” 
SRL Cu capital autohton Acord aditional 

nr. 1 10.10.2022 38 982,30 46 762.04

SANMEDICO  SRL Cu capital autohton Acord aditional 
nr. 1 10.10.2022 58 200,00 62 856,00

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.  210471263 din 10.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Consumabile și reagenți de tip deschis necesare De-

partamentului investigații de laborator pentru anul 
2022

Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 295 981,68
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637324695658
Link-ul: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21047163/

Data publicării anunțului de participare 19.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

- 

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 31.01.2022

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047163/
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Denumirea operatorului economic

1. SANMEDICO SRL

2. LifeMed Grоuр SRL

3. ECOCHIMIE SRL

4. GBG-MLD SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

1. nr. 06-17/22 din 17.02.2022

2. nr. 06-24/22 din 11.02.2022

3. nr. 06-20/22 din 15.02.2022

4. nr. 06-15/22 din 17.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Inclusiv TVA:  

1. 266 643,66

2. 137825,70 

3. 300 l93,99

4. 1 363 608,72

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție pe parcursul anului 2022, în decurs de 30 de zile de la 
solicitare.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează cu: 

1. 4 052.40 lei inclusiv TVA

2. 18 856.80 lei inclusiv TVA

3. 10 654.20 lei inclusiv TVA

4. 6 144.00 lei inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

- 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

SANMEDICO SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 55 Strip-test la troponin I în ser cantitatea de 2050 strip, se pro-
pune majorarea cu 307 stripuri (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 266 643,66 lei, suma totală a contractului  după majorarea 270 696,06 
lei (inclusiv TVA).

LifeMed Grоuр SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 33 Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta cu activator 
de cuagulare, volum 4,5 ml, 13/75 mm cantitatea de 120000 bucăți, se propune majorarea cu 18000 bucăți (ceea 
ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 137 825,70 lei, suma totală a contractului  după majorarea 156 682,50 
lei (inclusiv TVA).
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ECOCHIMIE SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 34 Eprubete vacumate din PET plastic, eticheta larga, capac, cu K3ED-
TA 3 ml 13/75 mm cantitatea de 65000 bucăți, se prropune majorarea cu 9750 bucăți (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 300 193,99 lei, suma totală a contractului  după majorarea 310 372,99 
lei (inclusiv TVA).

GBG-MLD SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 134.2 Test ANA (Anticorpi anti-Nucleari) cantitatea de 16 seturi, se 
prropune majorarea cu 2 seturi (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 1 3б3 608,72 lei, suma totală a contractului  după majorarea 
1 369 752,72 lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea numărului de investigațiilor de laborator se determină necesitatea majorării cantităților 
contractate inițial, astfel încît să fie asigurate secțiile medicale cu spectru de investigații solicitate.  

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.236/22 din 05.10.2022 
a fost încheiate următoarele acorduri privind majorarea Contractului:

1. SANMEDICO SRL Acord adițional Nr. 1

2. LifeMed Grоuр SRL  Acord adițional Nr.1

3. ECOCHIMIE SRL Acord adițional Nr. 1

4. GBG-MLD SRL Acord adițional Nr. 

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autoh-

ton/
Cu capital mixt/

asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SANMEDICO SRL Cu capital autohton Acord aditional nr. 1 10.10.2022 3 377,00 4 052,40

LifeMed Grоuр SRL  Cu capital mixt Acord aditional nr. 1 10.10.2022 17 460,00 18 856,80

ECOCHIMIE SRL Cu capital autohton Acord aditional nr. 1 10.10.2022 8 482,50 10 179,00

GBG-MLD SRL Cu capital autohton Acord aditional nr. 1 10.10.2022 5 120,00 6 144,00

                  

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 INTENŢIE

 

nr. 121 din 09.11.2022 

 

I. Informaţii generale despre entitatea contractantă:

 
Denumirea entităţii contractante SA “RED-Nord”
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan 

cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entităţii contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entităţii contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere, 0231 5 99 32;

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia de atribuire (în cazul 
în care, din motivele prevăzute la art.32 alin.(2) şi (4) din Legea nr.74/ 
2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, direct, total şi gratuit, 
o men ţiune privind modul în care poate fi accesată documentaţia de 
atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul pro-
cedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este 
cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de 
achi ziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă formă de 
achiziţie comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a en-
ergiei electrice.

 

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

 
Nr.  
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de 
măsură

Descrierea achi-
ziţiei

Valoarea estimată, fără TVA 
(pentru fiecare 

lot în parte)
1 31712331-9 Sistem fotovoltaic P=-

150kw
2 seturi Conform caietului 

de sarcini
5 800 000 lei

 

III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziţii sectoriale este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angaja-
re 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 selecţie Corespunderea cerințelor obligatorii solicitate în cai-
etul de sarcini 

 

IV. Alte informaţii:

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

Noiembrie 2022

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

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guverna-
mentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţu-
rilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □  
Da □

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

Alte informaţii relevante

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din  16.11.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chişinău, 

str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-385-354, 022-436-388, 022-436-334
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-385-354, 022-436-388, 022-436-334

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 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 şi obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic şi al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

Lotul 1 – Verificarea metrologică a mijloacelor de măsură

https://achizitii.md
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1.1.
50

41
10

00
-9

Verificare diafragme de măsurare din 
cadrul sistemelor de evidență co-
mercială apă potabilă, apă tehnică şi 
gaze naturale, apă de supliment, apă 
de rețea.

20/ buc.

Conform Caie-
tului de Sarcini 
(Anexa Nr.1)

1.2
Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor de masă (aparate 
de cântărit cu funcționare neauto-
mată, balanțe mecanice cu cadran, 
set greutăți cl.F1,F2,ajustare balanțe)

29/ buc

1.3
Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor de volum (distri-
buitoare de petrol)

2/ buc

1.4

Verificare mijloacelor de măsură a 
mărimelor electromagnetice (conto-
are de energie electrică trifazate, mo-
nofazate, transformatoare de curent)

203/ buc

1.5

Verificare metrologică mijloace de 
măsură a presiunii (manometre sim-
ple, de oxigen, cu contact electric, de 
gaz)

842/ buc

1.6

Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor termice (punți 
automate, termometre de sticla cu 
lichid, higrometru psihrometric)

26/ buc

1.7

Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor geometrice (tije 
metrice, micrometre cu calibru de 
instalare, şublere,riglă gradată de 
măsurat metalică,echer, panglică de 
măsuarare 5m)

23/ buc

1.8

Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor fizico-chimice 
(analizoare de gaze staționare, anal-
izator de gaze de eşapament, lux-
metru, analizoarelor de gaze mobile, 
densimetru din sticlă)

72/ buc

1.9
Verificare metrologică a mijloace-
lor de măsură frecvență şi timp 
(cronometre)

3/ buc

1.10

Verificare metrologică mijloace de 
măsură a mărimilor electromagnet-
ice (aparat pentru măsurarea circuit-
ului faza zero) 

1/ buc

Total Lot 1, Lei fără TVA 220 805,00

Lotul  
2 50413000-3

Reglare şi verificare metrologică a 
mijloacelor de măsurare utilizate la 
controlul nedistructiv al metalului 
(defectoscop УД2-12, grosimetru 
ultrasonic УТ-93П)

2/ buc

Conform Caie-
tului de Sarcini 
(Anexa Nr.1)

6 000,00
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Lotul  
3 50413000-3

Reglare şi verificare metrologică a 
mijloacelor de măsurare utilizate la 
controlul nedistructiv al metalului 
(defectoscop РДМ-34)

2/ buc

Conform Caie-
tului de Sarcini 
(Anexa Nr.1) 5 000,00

Lotul  4 – Etalonarea mijloacelor de măsurare 

4.1 50411000-9

Etalonare mijloace de măsurare a 
mărimilor electromagnetice (Aparat 
universal, Rezistoare în decade cu 
5÷8 intervale, element normal, vol-
tampermetru digital, punte de CC,  
voltmetru, ampervoltmetru,amper-
metru, megohmetru, megohmetru 
electronic, ohmetru, kilovoltmetru, 
set de măsurat, micromiliohmetru, 
wattmetru)

48/ buc

Conform Caie-
tului de Sarcini 
(Anexa Nr.1)

4.2 50411000-9

Etalonare mijloace de măsurare a 
mărimilor de presiune (complex digi-
tal de măsurare, manometru cu pi-
ston şi greutăți +24 greutăți+2 pom-
pa de presiune, micromanometru 
cu mai multe intervale MMH-2400,  
manometre cu element elastic, baro-
metru, calibrator de presiune)

69/ buc

4.3 50411000-9

Etalonare  mijloace de măsurare a 
mărimilor geometrice (comparator 
cu cadran, comparator de alezaje, 
micrometru)

3/ buc

4.4 50411000-9 Etalonare maşină de forță şi 
tracțiune 1/ buc

4.5 50411000-9
Etalonare mijloace de măsurare a 
durității (durimetrul poartabil cu ul-
trasunet) 

1/ buc

4.6 50411000-9

Etalonarea mijloace de măsurare a 
mărimilor fizico-chimice (fotoelec-
trocolorimetru, PH metru tip И-160 
МП , spectrofotometru, conduc-
tometru, spectometru de emisie 
atomică)

9/ buc

4.7 50411000-9
Etalonare mijloace de măsurare a 
mărimilor termice (Termometru cu 
infraroşu tip VarioCAM)

1/ buc

Total Lot 4, Lei fără TVA 74 400,00

Lotul  5 – Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

5.1 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t, 

272/ buc DN 15

5.2 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t,

330/ buc DN 20

5.3 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t, 

1/ buc DN 20 (cu 2 de-
bitmetre)

5.4 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t, 

307/ buc DN 25
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5.5 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t, 

9/ buc DN 25 (cu 2 de-
bitmetre)

5.6 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t, 

80/ buc DN 40

5.7 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t 

8/ buc DN 40 (cu 2 de-
bitmetre)

5.8 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

14/ buc DN 50

5.9 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

3/ buc DN 50 (cu 2 de-
bitmetre)

5.10 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

5/ buc DN 65

5.11 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

3/ buc DN 65 (cu 2 de-
bitmetre)

5.12 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

2/ buc DN 80

5.13 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

1/ buc DN 100

5.14 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de e/t

1/ buc DN 150

Total Lot 5, Lei fără TVA 594 850,00 

Lotul 6 – Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece

6.1 50410000-2

Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă rece cu ultrasunet R≤100, 
R≤160 3/ buc

DN 25

6.2 50410000-2
Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă rece cu ultrasunet R≤100, 
R≤160

2/ buc
DN 65

Total Lot 6, Lei fără TVA 660,00

Lotul 7- Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet

7.1 50410000-2
Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă caldă cu ultrasunet R≤100,           
R≤160, R≤250

1/ buc
DN 15

7.2 50410000-2
Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă caldă cu ultrasunet R≤100,           
R≤160, R≤250

9/ buc
DN 25

Total Lot 7, Lei fără TVA 1 500,00

Lotul 8 - Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă  mecanice

8.1 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă caldă  mecanice R≤100,B,C 5/ buc DN 15

8.2 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă caldă  mecanice R≤100,B,C 6/ buc DN 20

Total Lot 8, Lei fără TVA 755,00
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Lotul 9 - Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece,  mecanice

9.1 Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă rece,  mecanice R≤100,B,C 34/ buc DN 15

9.2 Verificarea metrologică a contoarelor 
de apă rece,  mecanice R≤100,B,C 18/ buc DN 20

Total Lot 9, Lei fără TVA 3 310,00

Lotul 10- Verificarea metrologică a contoarelor de gaz

10.1 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
PГ-К-250 cu rotor                    
Dn125

10.2 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
CGT-02 G250 
cu turbina         
DN100

10.3 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
DKZ-G100      cu 
rotor            DN80

10.4 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
RABO G250   cu 
rotor             DN80

10.5 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
DKZ-G250     
cu rotor             
DN100

10.6 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
RABO G250   
cu rotor              
DN100

10.7 50411000-9
Verificare metrologică, reglare/repa-
rare*                        a contoarelor de 
gaz

1/ buc
BK G6CT cu  pe-
reti deformabili 
DN25

Total Lot 10, Lei fără TVA 7 000,00

Lotul 11 - Verificarea metrologică, a corectoarelor de gaz

11.1 71356100-9

Verificare metrologică, reglare/repa-
rare* şi                                 

punerea în funcțiunea  corectoarelor 
de gaz

2/ buc midi ELCOR

11.2 71356100-9

Verificare metrologică, reglare/repa-
rare* şi                                 

punerea în funcțiunea  corectoarelor 
de gaz

2/ buc nano ELCOR

Total Lot 11, Lei fără TVA 10 200,00

Lotul 
12 Verificarea tehnică a semnalizoa-

relor  de gaz 13/ buc

(tip SEKMA S092, 
ITEK, Longhorn, 
Straj 100, Fantini 
cosmi, Tecnogas)

13 160,0

Valoarea estimativă Totală, Lei fără TVA 937 640,00
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III. 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  

similară în ultimii 3 ani
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de in-
tenție

16.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

        Notă: Anunțurile de intenție privind 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 proce-
dură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi 
serviciilor poştale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ____________________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 106 din 12.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor şi încălțămintei speciale” - Numărul: CG-B-07/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chişinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 18100000-0

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 114 
(0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: Majorarea cantității din p.1.1. a contractului după cum ur-
mează:

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate U-te de măsură C-te 

initiala
Modifi-

care
C-te 

finala

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț uni-
tar cu TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

1 2 3 4     6 7 8 9

3
Scurta calda cu gluga 
Куртка с капюшоном на 
утепленной подкладке

buc.   1 228        2     1 230   644,00 772,80 1 288,00 1 545,60 

Valoarea totală (lei fără/cu TVA):           1 288,00 1 545,60 
Se expune p.3.3. a contractului în următoarea redacție: „Costul total al contractului este de 3 453 364,00 lei (Trei mili-
oane patru sute cincizeci şi trei mii trei sute şaizeci şi patru lei 00 bani) fără TVA, 4 144 036,80 lei (Patru milioane una 
sută patruzeci şi patru mii treizeci şi şase lei 80 bani) cu TVA.”

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul № 106 din 12.04.2022 se majorează cu 1 545,60 lei cu TVA. 

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea cantităților în urma demersului 
intern al SRL Chişinău-gaz.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 20 din 21 martie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor 
și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se 

http://www.chisinaugaz.md
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pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chişinău, bd. 
Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului 

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

din __.11.2022

1. Denumirea entității contractante: S.A. ”TERMOELECTRICA”

2. IDNO: 1003600026295

3. Adresa: str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Numărul de telefon/fax: 022-436-388, 022-436-391, 022-436-490

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: tender@termoelectrica.md, 
www.termoelectrica.md.

6.  Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la docu-
mentația de concurs și la informații suplimentare:ocds-b3wdp1-MD-1646299201463.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 
că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună): Entitate contractantă licențiată în sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.

8.  Codul CPV: 45300000-0

9.  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: MD-2024.

10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziție sectorială nr.21052684, a fost adjudecat contractul 
nr.2022122 din data de 31.05.2022 privind executarea lucrărilor de modernizare la 3 (trei) blocuri locative :

•	 Lot 1 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Milescu Spătaru 21/3 (două scări, 71 apartamente) - 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 2 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Milescu Spătaru 21/4 (două scări, 71 apartamente) – 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 3 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Calea Ieşilor 59/1 (una scara, 36 apartamente ) – 865 990,22 lei, cu termenul de realizare a lucrărilor până la 
data de 31.08.2022.

 În urma modificărilor, conform Acordului adițional nr. 1 din 07.09.2022, s-a înlocuit blocul 
din str. Calea Ieșilor 59/1 cu str. Calea Ieșilor 51/5 și s-a prelungirea termenului de executare a 
lucrărilor pînă la 31.10.2022.

În urma solicitării s-a prelungit termenul de executare a lucrărilor pînă la 15.11.2022.

11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz): Nu este cazul.

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din  cauza circumstanțelor neprevăzute şi anume refuzul locatarilor de a asigura accesul în apartamente 
sau nu au fost eliberate zonele de lucru de către lucruri personale, lucrările nu au putut fi finalizate în terme-
nii planificați astfel termenul de executare fiind necesar a fi  modificat până la data de 15.11.2022.

mailto:tender@termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646299201463
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13. Data deciziei de atribuire a contractului: 28.04.2022.

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și 
adresa   de   internet   ale   noului   operator   economic   sau   ale    noilor    operatori economici: Nu 
este cazul.

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii 
Europene și/sau din unul dintre   statele   membre   ale   Uniunii Europene: NU.

16. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Naționa-
lă pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 
820-651, contestatii@ansc.md

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.03.2022.

18. Alte informații relevante:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.163 din 
01.11.2022 a fost încheiat acordul adiţional la contractul nr.2022122 din 31.05.2022  privind:

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului 
adițional Termenul de executare a lucrărilor

“Techno Test“SRL 2 __.11.2022 15.11.2022

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chişinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Obiectul achiziției Lucrări şi materiale pentru reparația capitală a acoperişu-
lui blocurilor administrative şi de producere a Î.M  „Regia 
Transport Electric”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 800 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661409435539
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/39159

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 25.08.2022 ora 10:13
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     
Surse externe □ 
Alte surse: Surse proprii

http://www.mtender.gov.md


240

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.10.2022

Denumirea operatorului economic „Serpavis” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 108

Data: 31.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 120 000,00MDL

Inclusiv TVA: 3 744 000,00
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție 18 zile din data semnării contractului
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului 
Temeiul juridic Legea 74/2020

Art. 82 alin. 2) pct. 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 490 587,82( patru 

sute nouăzeci mii cinci sute optzeci și şapte lei, 82 bani) 
MDL, inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții sec-
toriale/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1661409435539 din 25.08.2022 și deciziei de atribuire 
nr. 112 din 07.10.2022 lucrările şi materialele pentru reparația capitală a acoperişului blocurilor administrative şi de 
producere a Î.M  „Regia Transport Electric”, au fost atribuire operatorului economic „Serpavis” SRL. Valoarea totală a 
lucrărilor conform contractului nr. 108 din 31.10.2022 este de  3 744 000,00 (trei milioane şapte sute patruzeci şi pa-
tru mii lei, 00 bani) MDL, inclusiv TVA. Ca rezultat a constatărilor volumelor adăugătoare neprevăzute, se majorează 
valoarea contractului cu 490 587,82( patru sute nouăzeci mii cinci sute optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, inclusiv TVA, 
aceasta constituie 13%, ceea ce nu depăşeşte pragul stabilit conform art. 82 alin. 2) pct. 2) lit. b) şi anume 15%.

Astfel, valoarea finală a contractului va fi 4 234 587,82 lei (patru milioane două sute treizeci şi patru mii cinci sute 
optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

La data de 31.10.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 108, ca urmare a procedurii de achiziție publică LD 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1661409435539 din 25.08.2022 și deciziei de atribuire nr. 112 din 07.10.2022 pentru executarea 
lucrărilor şi materialelor pentru reparația capitală a acoperişului blocurilor administrative şi de producere a Î.M  „Regia 
Transport Electric”.

 Aşadar, la data de 07.11.2022, „Serpavis” SRL a înaintat scrisoarea nr. 6 prin care comunică că în urma in-
specției şi verificărilor suprafețelor de acoperiș contractante în cuantum toatal de 10 277, 5 m2, au fost identificate 
şi stabilite suprafețe de acoperiş unde este imperativă execuția lucrărilor de remedieri locale (desfacerea, uscarea, 
curățirea şi lipirea cu flacără sau demontarea şi înlocuirea porțiunilor de membrane existente care nu au adeziune cu 
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stratul suport) prevăzute în devizul de cheltuieli nr. 7, pct. 16. În acest context, au fost identificate o suprafață totală 
de 1548 m2 unde este necesară demontarea şi înlocuirea porțiunilor de membrane existente care nu au adeziune cu 
stratul suport şi o suprafață totală de 3814 m2 unde este necesară desfacerea, uscarea, curățirea, aplicarea bitumului 
şi lipirea cu flacăra a materialului hidroizolant existent.

 Conform coeficienților (Kmat=0.05, Kman=0.5) stabiliți pentru evaluarea estimativă a lucrărilor de remedieri 
locale prevăzute în devizul de cheltuieli nr. 7, pct. 16., Anexa nr. 2 la contractul nr. 108 din 31.10.2022, cantitatea de 
resurse materiale pentru suprafețele de acoperiş unde este necesară înlocuirea hidroizolațiilor existente reprezintă 
540, 8480 m2 iar cantitatea de bitum pentru intervențiile prin operație este de 1 776, 9250 kg, cantitățile acestora 
resurse fiind insificiente pentru acoperirea tuturor necesităților stabilite în urma vizitei obiectivelor.

 Subsecvent, urmare a constatărilor unui volum de lucru de aproximativ 3 ori mai mare pentru suprafețele 
unde este imperativă execuția lucrărilor de remedieri locale este necesară ajustarea coeficientului manoperei.

 Respectiv, se solicită modificarea coeficienților, Coeficientul materialelor = 0,14 și Coeficientul manoperei = 1 dat 
fiind faptul că valoarea reală a resurselor materiale și a manoperi a fost subevaluată la etapa evaluării lucrărilor necesare 
de executat și nu corespunde situației din teritoriu privind starea acoperişurilor.

Astfel,  luând în considerație cele menționate de către „Serpavis” SRL şi reconfirmat de către specialiştii RTEC, se ma-
jorează valoarea contractului cu 490 587,82( patru sute nouăzeci mii cinci sute optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, in-
clusiv TVA, aceasta constituie 13%, ceea ce nu depăşeşte pragul stabilit conform art. 82 alin. 2) pct. 2) lit. b) şi anume 
15%, iar valoarea finală a contractului va fi 4 234 587,82 lei (patru milioane două sute treizeci şi patru mii cinci sute 
optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind majorarea contractului nr. 108 din 31.10.2022 cu 490 587,82( patru sute nouăzeci mii cinci 
sute optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, inclusiv TVA, iar valoarea finală a contractului va fi 4 234 587,82 lei (patru mil-
ioane două sute treizeci şi patru mii cinci sute optzeci şi şapte lei, 82 bani) MDL, inclusiv TVA.

Adresa, numărul de telefon, nu-
mărul de fax, adresa de e-mail și 

adresa de internet

Întreprindere:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

S. Băneşti, r-n Teleneşti  tel: 069 016 
232, 
email: serpavis@mail.ru 

Capital autohton
1 15.11.2022

408 823,18 490 587,82
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb pentru vagoane și locomotive, și plăcuțelor de alunecare a 
cutiilor de unsoare a osiilor montate  conform schemelor prezentate.                                                                               (se 

indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
             (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 “Privind achiziți-
ile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/servicii-
lor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta MDL

1.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник рамы мот. тележки 
230х98х9 

602-910440 (с 4-мя отв.)

buc. 36
conform

anexei

  

    42 768-00

        

2.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник рамы мот. тележки 
170х68х9 

602-24319 (с 2-мя отв.)

buc. 24
conform

anexei

 

    20 736-00

        

3.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 
230х98х8 ДП47.31.11.02

(с 1-м отв.)                     

buc. 12
conform

anexei

  

    10 944-00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/servicii-
lor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta MDL

4.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 140х68х8 
ДП36.31.01.06 

(с одним отверств.)

buc. 24
conform

anexei

     

    14 400-00

5.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник боковой 230х68х9 
ДП36.31.01.07 

(с 2-мя отверств.)      

buc. 48

conform

anexei

   

    44 928-00

        

6.

Șurub de suspensie a cadrului 
principal al locomotivelor 
ЧМЭ3

Подвесной болт подвески 
главной рамы тепловоза 
ЧМЭ3.

buc. 12
conform

anexei
      76 800-00

        

7.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 088H 
335х130х6 (с 6 отв.)                     

buc. 96
conform

anexei
    172 800-00

8.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 089H 
405х138х6 (с 5 отв.)                     

buc. 96
conform

anexei
    192 096-00

9.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 087H 
202х50х6 (с 4 отв.)

buc. 96
conform

anexei
      71 424-00

        

10.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 086H 
230х50х5 (с 2 отв.)

buc.
96

conform

anexei
      83 520-00

11.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor 
de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 3ТЭ10М

200х100сб (с 2 отв.)

buc. 32
conform

anexei
      31 680-00

12.

Шестерня реверса 

КПП Д1 

Z=33 99188.002

buc. 5
conform

anexei
    234 000-00             

Valoarea estimativă totală     996 096-00
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

    1) pentru un singur lot – nu se aplică;

    2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

    3) pentru toate loturile – nu se aplică;

    4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenele şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zilele calendaristice conform cerinței 
Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Piesele produse se vor livra cu 
transportul prestatorului la adresa MD 2002, Chişinău, str. Munceşti 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.06.2023.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea criteriului/ce-
rinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura şi 
ştampila umedă Obligatoriu

2.
Dovada înregistrării în Regis-
trul de stat al persoanelor juri-
dice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice Obligatoriu

3.
Certificatul de conformitate 
sau certificate de inspecție a 
bunurilor

Certificatul de conformitate cu aplica-
rea ştampilei umede a producătorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fis-
cal de Stat sau declarație de proprie 
răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de pla-
tă 30 zile calendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile 
lor:
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Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
 Depunerea ofertelor pe:  [data]  09.12.2022   până la: [ora exactă]  10:00

 Deschiderea ofertelor pe:  [data]  09.12.2022 până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
BAP nr. 37 din 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a Anunțului de participare: nr. 003 din  11.05.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
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Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate şi/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun.

37.3. Plicul va conține înscrisul: Licitație deschisă privind achiziționarea pieselor de schimb pentru va-
goane și locomotive, și plăcuțelor de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

37.4. Moneda şi termenul de achitare: în lei moldoveneşti (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice.

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate şi/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Ulei M14D2
    (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 “Privind achiziți-
ile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.
1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257
3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48
4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390
5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-ta-
tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, standar-

de de referință

Valoarea 
estimată in-
clusiv TVA,

valuta MDL
LOT 1

1. 09134100-8

Ulei M14D2

sau SAE40 litri 20 000

SM SREN ISO 3170:2012

SM SPEN ISO

3104:2012

GOST 17489.1-85

(Confirmarea companiei 
Wabtec, pentru utilizarea la 

locomotivele TE33AC)

1 600 
000 MDL

	Conform

(pct. 11 a.)

LOT 2

2. 09134100-8

Ulei M14D2

sau SAE40     litri 20 000

SM SREN ISO 3170:2012

SM SPEN ISO

3104:2012

GOST 17489.1-85

(Confirmarea companiei 
Wabtec, pentru utilizarea la 

locomotivele TE33AC)

1 500 
000 MDL

	Conform 

(pct. 11 b.)

TOTAL    3 100 
000 MDL

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

a) pentru LOT 1 livrarea în termen de până la 45 zile calendaristice, 

b) pentru LOT 2 livrarea în termen de până la 90 zile calendaristice, cu transportul vânzătorului la 
adresa MD-2002, mun. Chişinău, str. Munceşti,71

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea crite-
riului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura şi 
ştampila umedă Obligatoriu

2.
Dovada înregistrării 
în Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de 
stat al persoanelor juridice Obligatoriu

3.

Certificatul de con-
formitate sau certi-
ficate de inspecție a 
bunurilor

Copia cu aplicarea ştampilei umede 
a operatorului Obligatoriu

4.
Confirmarea lipsei 
datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de pro-
prie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de 
plată 30 zile calendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
  Depunerea ofertelor pe: [data]  09.12.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe: [data]  09.12.2022  până la: [ora exactă]  10:30

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: 

MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101. 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: nr. 006 din 11 mai 2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

 



250

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9118 NOIEMBRIE 2022, VINERI

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate şi/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Ulei M14D2”

37.4. Moneda şi termenul de achitare: în lei moldoveneşti (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate şi/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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