Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii MARTIE 2019
și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o

1.

2.

Data

04.03.2019

06.03.2019

Ora

Tematica

Operatori economici
participanți

Contracte atribuite
(suma în lei fără TVA/cu TVA)

14-00

CONCURS Elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz
pentru „Lichidarea stării avariate a cornișei (aripa
dreaptă din partea str.Ștefan cel Mare), a elementelor
ornamentale pe tot perimetrul clădirii Primăriei mun.Bălți
și reparația fațadei, inclusiv reparația capitală a
acoperișului deasupra anexei A1, A3”, conform
necesităților Primăriei mun. Bălți

SRL „Global Max”
SRL „Mihancons-Grup”

SRL „Global-Max”
161 500,00 / 161 500,00

12-00

CONCURS Legume, fructe și ouă de pasăre pentru
instituțiile preşcolare pe perioada trimestrului II al a.
2019 conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți

ÎI „Snejana Cebotari”
SRL „Lovis Angro”
SRL „Alim-Total”
SRL „Dant-Agro”

ÎI „Snejana Cebotari”
412 280,00 / 454 622,00
SRL „Alim-Total”
49 600,00 / 53 550,00
SRL „Dant-Agro”
97 500,00 / 117 000,00

3.

14.03.2019

10-00

LICITAȚIE DESCHISĂ ”Reparația capitală și
extinderea străzii Lesecico (de la str.Bulgară pînă la
str.Conev) din mun.Bălți” conform necesităților Primăriei
mun. Bălți

4.

15.03.2019

09-00

LICITAȚIE DESCHISĂ Întreținerea părții carosabile a
străzilor municipale conform necesităților DGC a
Primăriei mun.Bălți

SA „Drumuri Bălți”

09-00

LICITAȚIE DESCHISĂ „Reconstrucția havuzului
orășenesc, str. V. Alecsandri din mun. Bălți” conform
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți (contract pe
2019-2020)

SRL „Danlevita”
SRL „Efectivgrup”
SA „Constructorul”
SRL „Aflux-Prim”
SRL „VMS Companie”

5.

22.03.2019

SRL „LUXGAZ”

Anularea procedurii de achiziție publică în
temeiul art. 71 alin. _1_ lit _b): numărul de
ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de
calificare și selecție este mai mic decît numărul
minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar
autoritatea nu a optat, conform prevederilor
specifice, pentru continuarea procedurii de
atribuire
Anularea procedurii de achiziție publică în
temeiul art. 71 alin. _1_ lit _b): numărul de
ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de
calificare și selecție este mai mic decît numărul
minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar
autoritatea nu a optat, conform prevederilor
specifice, pentru continuarea procedurii de
atribuire

SRL „Efectivgrup”
2 499 433,85 / 2 999 320,62

Nr.d/o

6.

7.

8.

Data

25.03.2019

28.03.2019

29.03.2019

Ora

10-00

Tematica
NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE „Reparația capitală
parțială a acoperișului Palatului municipal de Cultură
Bălți (aripa dreaptă)”, conform necesităților Secției
Cultură a Primăriei mun.Bălți

Operatori economici
participanți
ÎI ”Lipovan-Vectra”
SRL ”Blaved-Construct”
ÎI ”Titov”
SRL ”Sapsanix-Grup”

Contracte atribuite
(suma în lei fără TVA/cu TVA)

ÎI ”Lipovan-Vectra”
374 100,12 / 448 920,14

09-00

LICITAȚIE DESCHISĂ Reparația curentă a diverselor
străzi magistrale prin repararea gropilor, conform
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

ÎM "Direcţia Reparaţii şi Construcţii
Drumuri Balţi"

Anularea procedurii de achiziție publică în
temeiul art. 71 alin. _1_ lit _b): numărul de
ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de
calificare și selecție este mai mic decît numărul
minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar
autoritatea nu a optat, conform prevederilor
specifice, pentru continuarea procedurii de
atribuire

09-00

CONCURS Servicii de elaborare a documentaţiei de
proiect şi deviz (lot 1, lot 2, lot 3), conform necesităților
Primăriei mun. Bălți

SRL Geoconstruct
SRL Geotech P
SRL Astral-Proiect
SA Intexnauca
SRL Universinj FSP

SRL Geoconstruct
360 000,00 / 432 000,00
SRL Astral-Proiect
259 312,50 / 311 175,00

4 213 726,47 // 4 978 087,76

