
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii APRILIE 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.  02.04.2018 10-00 

CONCURS Achiziționarea și instalarea 

echipamentelor de joacă pentru copii conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

SC ”A.S.VestGrup” SRL 
SRL ”Lefeguard” 

SRL ”Lefeguard” 
 186 458,34 / 223 750,00 

2.  03.04.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Containere pentru deșeuri 

menajere solide conform necesităților Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Energoplat” 
SA ”Eximotor” 

SRL ”Energoplat” 
1 371 700,00 / 1 646 040,00 

3.  03.04.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Servicii de elaborare a 

documentației de proiect ”Actualizarea Planului 

Urbanistic General al mun.Bălți” conform 

necesităților Primăriei mun.Bălți 

INCP ”Urbanproiect” 
 

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.  Procedura 

se va repeta. 

4.  03.04.2018 10-00 

CONCURS Servicii de elaborare a documentației de 

proiect ”Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu al 

zonei centrale a mun.Bălți” conform necesităților 

Primăriei mun.Bălți 

INCP ”Urbanproiect” 
 

INCP ”Urbanproiect” 
 123 110,00 / 147 732,00 

5.  11.04.2018 10-00 

CONCURS Lucrări de ”Reparația capitală a 

acoperișului plat al grădiniței pentru copii nr.19 din 

str.Conev, mun.Bălți”  conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Vatra” 
SRL ”Blaved-Construct” 
SRL ”Nordmontaj-prim” 

SRL ”Monsancons” 
SRL ”Vladmih Company” 

SRL ”Expocostas” 
SRL ”Aflux-Prim” 

ÎI ”V.Dubina” 
ÎI ”Lipovan Vectra” 
SRL ”Clemantin” 
SRL ”Danlevita” 

ÎI ”Lipovan Vectra” 
660 220,66 / 792 264,79 



Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

6.  18.04.2018 10-00 

LICITAȚIE PUBLICĂ Vehicule  pentru colectarea 

deșeurilor menajere solide conform necesităților 

Primăriei mun.Bălți 

SRL ”Auto-Prezent” 
SA ”Eximotor” 

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.  SRL ”Auto-

Prezent” a fost descalificată pentru 
ofertă incompletă. Procedura se va 

repeta. 

7.  23.04.2018 10-00 

CONCURS Achiziționarea și instalarea utilajului de 

uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat, 

proiector) conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Instalco” 
SRL ”Dina Cociug” 
SRL ”Climatinstal” 

SRL ”Instalco” 
8 395.00 / 10 074.00 
SRL ”Climatinstal” 

92 791.68 / 111 350.00 

8.  24.04.2018 10-00 

CONCURS Întreținerea trotuarelor municipiului prin 

repararea curentă pe strada Ștefan cel Mare, în fața 

blocului locativ nr. 8/1, 8/3 (drumul din interiorul 

cartierului) – prin înlocuirea stratului din beton asfaltic 

pe plăci de trotuar conform necesităților Primăriei 

mun.Bălți 

SRL ”Danlevita” 
ÎM ”DRCD” 

SRL ”Vladmih Company” 
SRL ”Nostalitsev-Prim” 

 

SRL ”Nostalitsev-Prim” 
153 222,45 / 183 866,94 

2 595 898,13 / 3 115 077,73 


