
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii septembrie 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.  03.09.2018 10-00 

CONCURS  „Reconstrucția havuzului orășenesc, str. V. 

Alecsandri” 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. 

2.  03.09.2018 10-00 

CONCURS  (repetat) „Reparația capitală a fațadei 

clădirii Centrului Stomatologic din mun. Bălți” conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 
ÎI „Titov” 

ÎI „Titov” 
272 805,64 lei / 327 366,76 lei 

3.  04.09.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ (repetat) Lucrări - ”Reparația 

capitală a încăperilor în Centrul de Cultură pentru secția 

de box a școlii sportive specializate "B.Petuhov", str. 

Decebal,13 A, din mun. Bălți” conform necesităților DÎTS 

a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Aflux-Prim” 
SA „Constructorul” 
SRL „Marsharcon” 
SRL „Clemantin” 

SRL „Clemantin” 
2 133 951,52 lei / 2 560 741,82 lei 

4.  04.09.2018 10-00 

CONCURS Achiziționarea „Lucrări de restabilire a 

terenului sportiv în gimnaziul „A. I. Cuza” din mun. 

Bălți” conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și 

Sport a Primăriei mun.Bălți 

SRL „Danlevita” 
 

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) 

5.  05.09.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ (repetat) Lucrări - „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” 
SRL ”Aflux-Prim” 
SRL „Clemantin” 

 

SRL „Vladmih Company” 
2 195 603,00 lei / 2 634 723,00 lei 

6.  06.09.2018 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 

SRL „Blaved Construct” 
SRL „STROMACOM” 

SRL ”STROMACOM” 
1 224 274,67 lei / 1 469 129,68 lei 

7.  06.09.2018 10-00 

CONCURS  Achiziționarea  „Lucrări de Reparație a 

terasei la grădinița nr.12 „Luceafărul” din mun. Bălți” 

conform necesităților DÎTS  

SRL „Sapsanix-Grup” 
SRL „Vamelidas-Nord” 
SRL „Arm-Cons-Gold” 

SRL „Blaved-Construct” 
ÎI „TITOV” 

SRL „Vamelidas-Nord” 
145 833,33 lei / 175 000,00 lei 

8.  07.09.2018 10-00 

CONCURS Achiziționarea tehnicii de calcul, de 

multiplicare, proiectoare, table interactive conform 

necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a 

Primăriei mun.Bălți 

SRL „BTS PRO” 
SRL „Duo Ego” 

SRL „F.P.C BASM” 
SRL „Megavent-Clima” 

SRL „Tridimensional TEC” 

SRL „F.P.C BASM” 
109 830,80 lei / 131 796,96 lei 

SRL „Megavent-Clima” 
441 387,50 lei / 49 665,00 lei 

SRL „Tridimensional TEC” 
150 750,00 lei / 180 900,00 lei 

9.  07.09.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Achiziționarea lucrărilor - 
„Reconstrucție a băii publice cu frizerie și bufet” situată 

în mun. Bălți conform necesităților DGC a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Aflux-Prim” 
SRL „Marsharcon” 
SRL „Clemantin” 

Din motivul descalificării unuia din ofertanți 

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. 

10.  11.09.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Achiziționarea legumelor, 

fructelor, ouălor de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe 
perioada trimestrului IV al a. 2018 

SRL „Alim Total” 
SRL „BAGUETE” 
SRL „Dant Agro” 

SRL „Lovis Angro” 
ÎI „Snejana Cebotari” 

SRL „Alim Total” 
146 450,00 lei / 158 190,00 lei 

SRL „BAGUETE” 
46 816,00 lei / 56 160,00 lei 

SRL „Dant Agro” 
140 790,00 lei / 169 000,00 lei 

SRL „Lovis Angro” 
44 000,00 lei / 52 800,00 lei 

ÎI „Snejana Cebotari” 
733 820,00 lei / 812 480,00 lei 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

11.  14.09.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Achiziționarea mobilei (set de 

bancă, mobilier pentru laboratorul de fizică, dulapuri, 

mese) conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și 

Sport a Primăriei mun.Bălți 

SRL „CARTDIDACT” 
SRL „Vials-Teh” 

SRL „CARTDIDACT” 
204 000,00 lei / 244 800,00 lei 

SRL „Vials-Teh” 
312 174,99 lei / 374 610,00 lei 

 

12.  14.09.2018 10-00 
LICITAȚIE PUBLICĂ  Achiziționarea Platformei 

tractată de ridicare cu braț telescopic articulat conform  

necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți 

ÎCS CBS MOTORS SRL 

În urma examinării, analizei și 

evaluării ofertelor, 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: nici 

unul dintre ofertanţi nu a întrunit 

condiţiile de calificare prevăzute în 

documentaţia de atribuire . 

13.  20.09.2018 10-00 
CONCURS(repetat) „Reconstrucția havuzului orășenesc, 

str. V. Alecsandri” 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 pos ibilă asigurarea 

unui nivel satisfăcător al concurenţei și 

numărul de ofertanţi/candidaţi este mai 

mic decît numărul minim prevăzut 

pentru fiecare procedură. 

14.  20.09.2018 10-00 CONCURS  (repetat) Lucrări de restabilire a terenului 

sportiv în gimnaziul „A. I. Cuza” din mun. Bălți 
SRL „Danlevita” 

SRL „Danlevita” 
303 880,00 lei / 364 657,00 lei 

15.  25.09.2018 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 
ÎM DRCD Bălți 

679 665,96 lei / 815 599,15 lei 

16.  25.09.2018 10-00 

CONCURS Lucrări de „Reparație curentă a birourilor 

Direcției Generale Financiar-Economice” conform 

necesităților DGFE a Primăriei mun.Bălți 

SRL „Sapsanix-Grup” 
ÎI „Lipovan-Vectra” 

ÎI „Titov” 

ÎI „Lipovan-Vectra” 
224 178,17 lei / 269 013,82 lei 

9 510 211,58 // 10 846 633,19 


