
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii ianuarie 2017 

 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.  03.01.2017 09-00 

Concurs ”Servicii de deservire a tehnicii de calcul 

conform necesităților Primăriei mun.Bălți (Direcția 

Evidență Contabilă)” 

SRL”Iumas-Link„  
SRL”Real-Progres” 

 

SRL”Real-Progres” 
71 400,00 / 85 680,00 

 

2.  03.01.2017 10-00 

Concurs ”Servicii de perfectare, organizare și 

desfășurare a licitațiilor funciare; pentru realizarea 

dreptului de a încheia contractul de locațiune; 

pentru comercializarea complexului de bunuri 

imobile neutilizate conform necesităților Primăriei 

mun.Bălți” 

SRL ”Rilici-Compani” 
 

Grupul de lucru pentru achiziții publice 
al Primăriei mun.Bălți a decis anularea 
procedurii de achiziție din motivul lipsei 
de concurență și a unui preț majorat al 

ofertei. 

3.  03.01.2017 11-00 

Concurs ”Servicii în scopul perfectării lucrărilor 

cadastrale (prelucrarea urbanistică a sectoarelor de 

teren) conform necesităților Primăriei mun.Bălți” 

ÎM ”Biroul de Arhitectură și 
Sistematizare” 

ÎM ”Biroul de Arhitectură și 
Sistematizare” 

139 750,00 / 167 700,00 

4.  05.01.2017 09-00 

Concurs ”Servicii de Internet conform necesităților 

Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei 

mun.Bălți” 

SA ”MOLDTELECOM” 
 

SA ”MOLDTELECOM” 
 184 800,00 / 221 760,00  

5.  05.01.2017 10-00 

Concurs ”Sevicii de deservire a programelor 

(servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, 

asistență) conform necesităților Direcției Evidență 

Contabilă a Primariei mun.Bălți” 

SRL ”Mobiastrum” 
SRL ”Prosenix-con” 
SRL”Real-Progres” 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice 
al Primăriei mun.Bălți a decis anularea 
și repetarea procedurii de achiziție din 

motivul lipsei de concurență.  

6.  09.01.2017 09-00 

Licitație publică ”Produse petroliere pentru a.2017 

conform necesităților direcțiilor și secțiilor Primăriei 

mun.Bălți” 

SRL ” DATARIO ” 
SRL ” LUKOIL-Moldova” 

Î.C.S. ” BEMOL RETAIL” SRL 

SRL ” LUKOIL-Moldova” 
407 587,20 / 489 060,70 

7.  19.01.2017 10-00 

Concurs ”Servicii de exploatare tehnică a 

cazangeriilor conform necesităților Direcției 

Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” 

SRL ”MONCOMTEX” 
SRL ”PRIMINSTALGAZ” 

SRL ”SUD-TERRA” 

SRL ”MONCOMTEX” 
122 266,64 / 146 720,00 



Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

8.  24.01.2017 10-00 

Concurs ”(Repetat) Servicii de perfectare, 

organizare și desfășurare a licitațiilor funciare; 

pentru realizarea dreptului de a încheia contractul 

de locațiune; pentru comercializarea complexului 

de bunuri imobile neutilizate conform necesităților 

Primăriei” 

nu a fost depusă nici o ofertă 

Grupul de lucru pentru achiziții publice 
al Primăriei mun.Bălți a decis repetarea 
procedurii de achiziție din motivul că nu 

a fost depusă nici o ofertă.  

9.  30.01.2017 10-00 

Concurs (Repetat) ”Sevicii de deservire a 

programelor (servicii IT: consultanță, dezvoltare de 

software, asistență) conform necesităților Direcției 

Evidență Contabilă a Primariei mun.Bălți” 

SRL ”Mobiastrum” 
SRL ”Prosenix-con” 
SRL”Real-Progres” 

SRL ”Stelele Viitorului” 

SRL ”Mobiastrum” 
SRL ”Prosenix-con” 
SRL”Real-Progres” 

SRL ”Stelele Viitorului” 
130 625,00 / 137 225,00  

(suma contractelor pe loturi  
pentru 11 luni ale anului 2017) 

10.  31.01.2017 10-00 

Licitație publică “Rechizite de birou (diverse mașini, 

echipamente, accesorii de birou) conform necesităților 

Direcției Evidență Contabilă a Primăriei mun.Bălți” 

SC ”Birolux-MT” SRL 
PP ”Oficiu-Service” SRL  
SC ”EVM-Angro” SRL 

 

SC ”Birolux-MT” SRL 
121 526,5157 / 145 831,82 

    968 555, 3557 / 1 393 977,52 


