
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii DECEMBRIE 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.  03.12.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Servicii de organizare a 

alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de 
învățămînt pe perioada ianuarie - decembrie 2019 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți 

ÎI ”Aprovizionare” 
ÎI ”Aprovizionare” 

12 470 496,70 / 12 470 496,70 

2.  04.12.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Achiziționare de legume, fructe și 

ouă de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe perioada 

trimestrului I al a.2019 conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun.Bălți 

ÎI „Snejana Cebotari” 
SRL „Baguette” 

SRL „Alim-Total” 
SRL „Dant-Agro” 

 

ÎI „Snejana Cebotari” 
1 339 402,50 / 1 507 992,50 

SRL „Dant-Agro” 
151 666,00 / 182 000,00 

SRL „Baguette” 
60 600,00 / 72 720,00 

3.  26.12.2018 12-00 

CONCURS Servicii de reparație și deservire a utilajului 

tehnologic și servicii de reparație și marcarea aparatajului 

de balanță în instituțiile preșcolare conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun. Bălți 

SRL ”Lavix” 
SRL ”Lavix” 

120 000,00 / 144 000,00 

4.  27.12.2018 12-00 

CONCURS Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz 

pentru „Lichidarea stării avariate a cornișei (aripa 

dreaptă din partea str.Ștefan cel Mare), elementelor 

ornamentale pe tot perimetrul clădirii Primăriei 
mun.Bălți, reparația fațadei, inclusiv reparația capitală a 

acoperișului deasupra anexei A1, A3”, conform 

necesităților Primăriei mun. Bălți 

0 (zero) oferte 

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

în temeiul art. 71 alin.(1) lit.(a) din Legea Nr.131 
priv ind achizițiile publice: nu a fost depusă nicio 

ofertă. 

5.  27.12.2018 14-00 
CONCURS Prestarea serviciilor de internet în instituțiile 
de învățămînt pentru anul 2019, conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun. Bălți 
SA ”Moldtelecom” 

SA ”Moldtelecom” 

183 300,00 / 219 960,00 

 

14 325 465,20 / 14 597 169,20 


