
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii AUGUST 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.  01.08.2018  10-00 

CONCURS Servicii de proiectare a lucrărilor 

„Reparația capitală a blocului alimentar la instituțile 

preșcolare nr.10, nr.18, nr.27, nr.30 din mun.Bălți” 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

IPS „Iprocom” 

SA „Intexnauca” 
SRL „Industrial Proiect” 

 

IPS „Iprocom”  
209 920,00 / 251 904,00 lei  

2.  02.08.2018  10-00 

CONCURS Lucrări de „Reparație a blocurilor 

sanitare din aripa A în LT B.P.Hasdeu, mun. Bălți” 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Aflux-Prim” 

SRL ”Loriconstruct-Grup” 
SRL „Vladmih Company” 

SRL ”Loriconstruct - Grup”  

821 088,40 lei / 985 306,08 lei  

3.  03.08.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ (repetat) Lucrări - 

„Reparatia capitală a acoperișului plat al grădiniței 

creșă nr.35, str.Bulgară,77, mun.Bălţi” - 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. 

4.  06.08.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Lucrări de „Reparatie 

capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT 

”G.Coșbuc” (str.Larisa,3), mun.Bălţi” conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Vladmih Company” 
SA „Constructorul” 

 

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. 

5.  07.08.2018  10-00 

CONCURS (repetat) Achiziționarea accesoriilor 

pentru tractoare conform necesităților DGC 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. 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

6.  09.08.2018 10-00 

CONCURS  (repetat) Lucrări de „Reparația capitală 

a sistemelor inginerești din subsolul școlii primare 

nr.21 «S.Vangheli» mun.Bălţi” conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Aflux-Prim 

SRL „Blaved Construct” 

SRL ”Aflux-Prim”  

358 224,85 lei / 429 869,82 lei  

7.  17.08.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  (repetat) 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” 
SA „Constructorul” 

SRL „Marsharcon” 

SA „Constructorul”  
9 404 717,79 /11 285 661 lei 

8.  21.08.2018 10-00 

CONCURS (repetat) Lucrări de „Reparația capitală 

a părții carosabile a străzii municipale Strîi” conform 
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți 

ÎM „DRCD Bălți” 

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

procedurii conform art.67 p.1 lit. (b) din 

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

documentaţia de atribuire .  

9.  22.08.2018 10-00 
CONCURS (repetat) Achiziționarea accesoriilor 

pentru tractoare conform necesităților DGC a 
Primăriei mun. Bălți 

SRL „Agropiese TGR Grup” 
 

SRL ”Agropiese TGR Grup”  
187 416,67 / 207 900,00 lei 

10.  23.08.2018 10-00 

CONCURS  (repetat) Lucrări de reparație capitală a 

părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor 

locative conform necesităților DGC a Primăriei 
mun.Bălți 

ÎM „DRCD Bălți” 
 ÎM „DRCD Bălți”  

784 252,88 lei / 941 103,46 lei 

11.  23.08.2018 10-00 

CONCURS (repetat) ”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 

SRL „Vladmih Company” 

SRL „Nostalitserv-Prim” 

SRL ”Vladmih Company” 

 724 859,00 lei / 869 830,00 lei 

12 490 479,59 // 14 971 574,36 


