
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IUNIE 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.  05.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ ”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 ”Danlevita” 
SRL ”Clemantin” 

SA ”Constructorul” 

Procedura se află în statut de 
evaluare a ofertelor 

2.  07.06.2018 10-00 

CONCURS  Executarea lucrărilor de "Extindere a 

rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Netsistem” 

SA ”RED Nord” 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a l 

Primăriei mun.Bălți a decis anularea 
procedurii conform art.67 p.1 l it. (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.  

3.  08.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Produse alimentare pentru 

instituțiile preșcolare pe perioada semestrului II anul 

2018 conform necesităților Direcției Învățămint, 

Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți. 

SRL ”Vlados-com” 

SRL ”Fabi&Lina” 
SRL ”Alim-Total” 

SRL ”Lovis Angro” 

SRL ”Axedum” 
SRL ”V.A.Struc” 

SRL ”Slavena Lux” 
SRL ”Carnex” 

SRL ”Premium Catering” 

SRL ”CarnProdLux” 
SA ”Fabrica de unt din Florești” 

SRL ”Baguette” 

SA ”Incomlac” 
SRL ”Rogob” 

SA ”Combinatul de pîîine din 

Bălți” 
SA ”Lactis” 

SRL ”Alim-Total” 
302 506,00 / 362 904,00 

SRL ”Baguette” 
192 193,90 / 230 619,00 

SRL ”Carnprodlux”  
1 837 500,00 / 2 205 000,00  

 SA ”Fabrica de unt din Florești”  
1 278 877,00 / 1 415 400,00 

SA ”Lactis”  
1 240 854,00 / 1 340 000,00 

SRL ”Lovis Angro”  
1 177 650,00 / 1 411 850,00 

SA ”Combinatul de pîine din Bălți”  
340 368,00 / 399 975,00  

SA ”Incomlac”  
1 353 600,00 / 1 461 600,00 

SRL ”V.A.Struc” 
 275 545,00 / 305 420,00 lei  

SRL ”Slavena Lux”  
650 130,00 / 780 000,00 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

4.  12.06.2018 10-00 

 LICITAȚIE PUBLICĂ (repetat) Vehicule  pentru 

colectarea deșeurilor menajere solide conform 
necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Auto-Prezent” 
SA ”Eximotor” 

 SA ”Eximotor”  
2 086 800,00 / 2 504 160,00 

5.  12.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Materiale și obiecte de uz 

gospodăresc conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Vlacotal” 
SRL ”Lumgrupmaș” 

SRL ”Comerț Magor” 
SRL ”Asinv” 

SRL ”Lumgrupmaș” (17 poziții)  

55 908,82 / 67 089,50  
SRL ”Vlacotal” (26 poziții)  

65 586,48 / 78 687,41  

SRL ”Asinv” (74 poziții)  
88 079,86 / 105 682,00  

SRL ”Comerț-Magor” (61 poziții)  

120 887,25 / 145 063,44 

6.  12.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Lucrări - „Reparatia capitală 

a acoperișului plat al  grădiniței creșă nr.35, 

str.Bulgară,77, mun.Bălţi” -  conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Coceban-Construct” 
SRL ”Nordmontaj-Prim” 

SRL ”Clemantin” 

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

procedurii conform art.67 p.1 l it. (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.  

7.  13.06.2018 10-00 

CONCURS   (repetat) Materiale pentru reparații 

curente conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 
Nu au fost depuse oferte 

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

procedurii conform art.67 p.1 l it. (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. 

8.  14.06.2018 10-00 

CONCURS   Reparația capitală a grupurilor 

sanitare in Gimnaziului «A. I. Cuza», str.Cahul,46 

din mun. Bălți conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Sapsanix-Grup” 
SRL ”Loriconstruct-Grup” 
SRL ”Vladmih Company” 

ÎI ”V. Dubina” 
SRL ”Coceban-Construct” 

ÎI „Titov” 
SRL ”Beruos” 

SRL ”Vladmih Company”  
345 787,00 / 414 944,00 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

9.  15.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Lucrări - ”Rețele de 

canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ 

mărginit cu străzile  Pușkin, Moscovei, 31 August, 

Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți” - conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Vipart Plus” 

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

procedurii conform art.67 p.1 l it. (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.  19.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Lucrări de ”Reparație 

capitală a sistemului de încălzire la LT 

”M.Lomonosov" din mun.Bălți” conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Speravis” 
SRL ”Torengrup” 

SRL ”Monsancons” 

SA ”Darnic-Gaz” 
SRL ”Climatec” 

SRL ”Climatec” 

 1 650 648,15 / 1 980 777,78 

11.  21.06.2018 10-00 

CONCURS   Lucrări de ”Reparație capitală a 

acoperișului deasupra scenei, reparația fațadei 

laterale și a copertinei la intrarea Centrului de 

Cultură și Tineret din str.Decebal,13 din mun.Bălți” 

conform necesităților Secției Cultură a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Sapsanix-Grup” 

SRL ”Blaved-Construct” 
SRL ”Vladmih Company” 

SRL ”Stromacom” 

SRL ”Stromacom” 
 358 333,00 / 430 000,00  

12.  27.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Achiziționarea și instalarea 

echipamentelor de joacă pentru copii conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

SRL ”A.S.Vest-Grup” 
SRL ”Lefeguard” 
SRL ”Damicom” 

 SRL „A.S.Vest Grup”  
1 529 955,00/ 1 835 946,00 

13.  28.06.2018 10-00 

CONCURS   Lucrări de „Reparația sălii de muzică 

din incinta grădiniței creșă nr.16 «Bucuria» din 

mun.Bălţi” conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Loriconstruct” 

Î.I. ”V.Dubina” 
Î.I. ”Lipovan Vectra” 

SRL ”Sapsanix-Grup” 

SRL ”Vladmih Company” 
SRL ”Beruos” 

 Î.I. ”Lipovan Vectra”  
201 089,38 / 241 307,26 

14.  28.06.2018 10-00 

CONCURS   Schimbarea sistemului de ventilare și 

efectuarea lucrărilor de reparație a blocului 

alimentar în grădinițele pentru copii nr. 5,  15, 17, 

20, 23, 31, 37,   din mun.Bălţi conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Loriconstruct” 

SRL ”Beruos” 

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) 

15.  29.06.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ  Achiziționarea legumelor, 

fructelor, ouălor de pasăre pentru instituțiile 

preșcolare pe perioada trimestrului III al anului 

2018 conform necesităților Direcției Învățămînt, 

Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Vladoscom” 

SRL ”Alim Total” 
SRL ”Dant-Agro” 

SRL ”Lovis-Angro” 

Î.I. ”Snejana Cebotari” 

SRL ”Lovis-Angro” (1 poziție)  

15 750,00 / 17 000,00  
ÎI ”Snejana Cebotari” (7 poziții)  

322 550,00 / 348 290,00  

SRL ”Dant-Agro” (1 poziție)  
94 000,00 / 112 800,00  

15 584 598,84 // 18 194 515,39 


