
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IULIE 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.  05.07.2018  10-00 

CONCURS. Reparația capital a sistemelor 

inginerești din subsolul școlii primare nr. 21 „S. 

Vangheli” mun. Bălți conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun Bălți. 

SRL ”Blaved-Construct” 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 

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

Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu 
a  fost posibilă asigurarea unui nivel 

satisfăcător al concurenţei și numărul de 
ofertanţi/candidaţi este mai mic decît 

numărul minim prevăzut pentru fiecare 

procedură. 

2.  06.07.2018  10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Reparația capitală a 

blocurilor E și D (secția de internare) ale clădirii 

medico-sanitare existente din str.Decebal, 101, 

mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Aflux-Prim” 
SRL ”Clemantin” 

SRL „Marsharcon” 
SRL „Coceban-Construct” 

SA „Constructorul” 

Grupului de lucru pentru achiziții publice al 
Primăriei mun.Bălți anularea procedurii în 

conformitate cu art.67 lit.(g) din Legea nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice - 

existenţa unor abateri grave de la prevederile 
legislative afectează procedura de atribuire sau 

face imposibilă încheierea contractului. Prin 
abateri grave de la prevederile legislative se 

înţelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării 
şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se 
constată erori sau omisiuni, iar autoritatea 
contractantă se află în imposibilitatea de a 
adopta măsuri corective fără ca acestea să 

conducă la încălcarea principiilor prevăzute la 
art. 6. 

3.  09.07.2018 10-00 

CONCURS (repetat) Materiale pentru reparații 

curente conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 
0 (zero) oferte 

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

conform art.67 p.1 lit. (a) din Legea Nr.131 
privind achizițiile publice: nu a fost posibilă 

asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei 
și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic 
decît numărul minim prevăzut pentru fiecare 

procedură. Din motivul repetării achiziției 
07.05.2018 (BAP Nr.33 din 27.04.2018) - au 

rămas neacoperite 19 poziții, 13.06.2018 (BAP 
Nr.44 din 05.06.2018) - nu au fost depuse oferte, 
și 09.07.2018 (BAP Nr.51 din 29.06.2018) - nu au 
fost depuse oferte, avînd în vedere necesitatea 
urgentă a materialelor pentru reparații curente 
pentru gimnaziul ”A.I.Cuza”, Grupul de lucru a 

decis încheierea unui contract în limita sumei 28 
819,00 lei fără TVA pentru achiziționarea celor 

19 poziții nelivrate. 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

4.  12.07.2018 10-00 

CONCURS  (repetat) Executarea lucrărilor de 
"Extindere a rețelelor de iluminat stradal din 

mun.Bălți" conform necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Netsistem” 
 

SRL ”NetSistem” 
391 398,77 lei / 469 678,52 lei 

5.  13.07.2018  10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Utilaj tehnologic pentru 

blocurile alimentare ale instituțiilor din subordinea 

DÎTS conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Inox Plus” 

SRL ”MGM” 
SRL ”Dina Cociug” 

SRL „MGM” 
 153 390,00 / 184 068,00 lei  

SRL ”Dina Cociug” 
251 604,14 / 301 925,00 lei 

6.  20.07.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Lucrări de ”Reparație 

capitală în încăperile LT ”V.Alecsandri și a blocului 

primar al LT ”V.Alecsandri” din mun.Bălți” conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

ÎI „Lipovan-Vectra” 
SRL ”Lumea Geamurilor” 

SRL ”Clemantin” 
SRL ”Energia” 

SRL „Vladmih Company” 

SRL ”Vladmih Company”  
184 897,00 / 221 877,00 lei  

ÎI ”Lipovan-Vectra” 
741 250,089 / 889 500,107 lei 

7.  23.07.2018 10-00 

CONCURS  „Achiziționarea și instalarea aparatelor 

de aer condiționat” conform necesităților DEC a 

Primăriei mun. Bălți 

SRL „DI & Trade Engineering” 

SRL „Megavent-clima” 
SRL „Elcora Impex” 
SRL „Dina Cociug” 

SRL „Avantcons Grup” 
SRL „Basm” 

SRL „BASM”  
 84 983,33 / 101 979,60 lei   

8.  23.07.2018 10-00 

CONCURS „Achiziționarea accesoriilor pentru 

tractoare” conform necesităților DGC a Primăriei 

mun. Bălți 

0 (zero) oferte 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 

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

Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu 
a  fost posibilă asigurarea unui nivel 

satisfăcător al concurenţei și numărul de 
ofertanţi/candidaţi este mai mic decît 

numărul minim prevăzut pentru fiecare 

procedură. 

9.  24.07.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  (repetat) Lucrări - ”Rețele de 

canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ 

mărginit cu străzile  Pușkin, Moscovei, 31 August, 

Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți” - conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL „Valis” 
SRL „Naimancom” 

SRL „Danlevita” 

SRL ”Vipart Plus” 

SRL „Valis”  
6 144 822,76 / 7 373 787,31 lei 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

10.  26.07.2018 10-00 

CONCURS (repetat) Schimbarea sistemului de 

ventilare și efectuarea lucrărilor de reparație a 

blocului alimentar în grădinițele pentru copii nr. 5, 

15, 17, 20, 23, 31, 37, din mun.Bălţi conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL „Loriconstruct-Grup” 
ÎI „Crina Russu” 

SRL „Loriconstruct-Grup” 
 376 488,14 / 451 785,775 lei 

11.  27.07.2018 10-00 

CONCURS ”Reparația capitală a stratului superior al 

trotuarului din str.Ștefan cel Mare, de la str.M.Viteazul 

pînă la piața Independenței, în dală pentru trotuar 

(partea pară și partea impară a străzilor)”  conform 

necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți 

 
SRL „Vladmih Company” 

SA „Drumuri Bălți” 

Grupul de lucru pentru achiziții publice al 

Primăriei mun.Bălți a decis anularea 

procedurii conform art.67 p.1 lit. (a) din Legea 

Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost 
posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al 

concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi 

este mai mic decît numărul minim prevăzut 

pentru fiecare procedură. 

12.  30.07.2018 10-00 

CONCURS Lucrări de reparație capitală a părții 

carosabile a teritoriului din preajma blocurilor 

locative conform necesităților DGC a Primăriei 

mun.Bălți 

ÎM „DRCD Bălți” 
 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 

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

Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu 
a  fost posibilă asigurarea unui nivel 

satisfăcător al concurenţei și numărul de 
ofertanţi/candidaţi este mai mic decît 

numărul minim prevăzut pentru fiecare 
procedură. 

13.  31.07.2018 10-00 

CONCURS Lucrări de „Reparația capitală a părții 

carosabile a străzii municipale Strîi” conform 

necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți 
0 (zero) oferte 

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

procedurii conform art.67 p.1 l it. (a) din 

Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu 
a  fost posibilă asigurarea unui nivel 

satisfăcător al concurenţei și numărul de 
ofertanţi/candidaţi este mai mic decît 

numărul minim prevăzut pentru fiecare 
procedură. 

8 328 834,229 // 9 994 601,312 


