
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii MAI 2018 

 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor 

 

Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

1.  07.05.2018 10-00 
CONCURS Materiale pentru reparații curente 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 
SRL „Salonica” 
SRL ”Povladar” 

SRL ”Salonica” (69 poziții) 
 139 912,875 / 167 897,52  

2.  10.05.2018 10-00 

CONCURS Servicii  de  organizare  a  alimentației  

copiilor  în  tabăra  de  odihnă "Olimpieț" conform 

necesităților  Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a 

Primăriei mun.Bălți. 

ÎM „Aprovizionare” 
ÎM „Aprovizionare” 

 375 000,00 / 375 000,00 

3.  15.05.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ (repetat) Servicii de 

elaborare a documentației de proiect ”Actualizarea 

Planului Urbanistic General al mun.Bălți” conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

INCP ”Urbanproiect” 
 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 

Primăriei mun.Bălți a decis anularea 
procedurii conform art.67 p.1 l it. (b) din 

Legea Nr.131 privind achizițiile publice: 
niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit 
condiţiile de calificare prevăzute în 

documentaţia de atribuire. Operatorul 

economic participant la procedură a fost 
informat despre rezultatele procedurii prin 

scrisoarea nr.10-13/59 din 17.05.2018 la 

telefon și prin poștă electronică. Grupul de 
lucru a  decis inițierea procedurii de 

negociere pentru achiziția serviciilor de 
actualizare a  PUG al mun.Bălți. 

4.  23.05.2018 10-00 

CONCURS Rechizite de birou conform necesităților 

Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL „Oficiu Service” 
 

SRL „Oficiu Service” 
  113 338,70 / 136 004,15  

5.  29.05.2018 10-00 

NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE Servicii de 

elaborare a documentației de proiect ”Actualizarea 

Planului Urbanistic General al mun.Bălți” conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

INCP ”Urbanproiect” 

 

INCP ”Urbanproiect” 

832 644,17 / 999 173,00 
 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

6.  30.05.2018 10-00 

CONCURS (repetat) Utilaj de uz casnic 

(electrocasnice)  (proiectoare) conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”BRS Pro” 

SRL ”BASM” 
 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 
Primăriei mun.Bălți a decis anularea 

procedurii conform art.67 p.1 l it. (d) din 
Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu 

au fost elaborate şi prezentate în 

conformitate cu cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire. Operatorii 

economici participanți la procedură au fost 
informați despre rezultatele procedurii prin 

scrisoarea nr.10-13/66 din 06.06.2018 la 
telefon și prin poștă electronică. 

7.  31.05.2018 10-0 

CONCURS Prestarea serviciilor în scopul executării 

lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate 

publică în mod selectiv conform necesităților 

Primăriei mun.Bălți (DPMRF) 

ÎM „Biroul Arhitectură și 

Sistematizare” 

ÎM „Biroul Arhitectură și 
Sistematizare” 

125 000,00 / 150 000,00  

1 585 895,75 // 1 828 074,67  


