
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii MAI 2020 

 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.  05.05.2020 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ  (repetat) ”Termoizolarea 

fațadelor (blocul A) LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din 

m. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/13787 

S.C „Primaterax-Nord” SRL 
SRL „Clemantin” 
Rosivid Construct 

SRL ”Maistcons Grup” 
Renecons 

SRL „Vladmih Company” 
SA „Constructorul” 

SRL „Blaved-Construct” 
S.C „Elinatcons” SRL 

SRL „Nordmontaj-Prim” 
SRL „Aflux-Prim” 

SRL „Bioenerg Construct” 

Contestații depuse de  S.C „Primaterax-
Nord” SRL și SRL „Bioenerg Construct” 

2.  05.05.2020 10-00 

Licitație deschisă  (repetat) Reparația  capitală a 

sistemului de încălzire a blocului  primar la  LT 

”V.Alecsandri”  din str.Conev, 14, mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/13793 

SRL „AM Sisteme” & SRL 
”DarnicGaz” 

SRL „Serpavis” & SRL ”5AQ 
INVEST” 

SRL „Marsharcon” & SRL 
”Monsancons” 

SRL „Clemantin” 
SRL „Aflux-Prim” 

SRL „AM Sisteme” & SRL 

”DarnicGaz”  

1 542 866,55 / 1 851 439,86 

3.  08.05.2020 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ  (repetat) „Reparaţia 

capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. 

Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a,  

carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă 

la str. Lesecico)” 
https://e-licitatie.md/achizitii/13876 

SRL ”MARSHARCON” SRL ”MARSHARCON” 
10 646 025,87 / 12 775 231,04 

4.  12.05.2020 10-00 

CONCURS Reparația capitală a blocului alimentar 

cu Anexa lit. «А» al L.T."Alexandr Puskin" 

str.Bulgară nr.122 mun.Bălți, conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/13922 

SRL ” Blaved-Construct” 
SRL ”Vladmih Company” 

I.I."Lipovan - Vectra" 
SRL ” Clemantin” 

SRL  ”Megacon Service” 

Anularea procedurii de achiziție publică:  

În temeiul art. _71__alin. _1__ lit __ b __.     
Argumentare:  numărul de 

ofer tanţi/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.  
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