
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IULIE 2019 

 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.  01.07.2019 
09-00 
LE 

CONCURS (repetat) Materialelor și obiectelor de uz 

gospodăresc conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6242 

SRL ” Salonica” 
 

SRL ” Salonica” 
346 435,05 / 415 717,39 

2.  02.07.2019 10-00 

CONCURS „Termoizolarea fațadelor LT G. 

Coșbuc”,conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6177 

SRL „Clemantin” 
SRL „Vladmih Company” 

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 

3.  08.07.2019 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ (repetat) Produse 

alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada 

semestrului II al anului 2019, conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6278 

SRL ”Baguette” 
SRL ”Lovis Angro” 
SRL ”Alim Total” 

SA ”Lactis” 
SA."Fabrica de unt din Floresti" 

SRL ”Slavena Lux” 
SRL ”Pascolina” 

SA."Fabrica de unt din Floresti" 
187 841,50 / 225 400,00 

SRL ”Pascolina” 
1 612 000,00 / 1 934 400,00 

SRL ”Alim Total” 
103 293,00 / 123 955,00 

4.  11.07.2019 15-00 

CONCURS Microbuz (utilaj nou), conform 

necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6457 

SA „Eximotor” 
SRL „Auto-Prezent” 

Anularea procedurii de achiziție 
publică în temeiul art. 71 alin. 1, lit g. În 

adresa grupului de lucru a parvenit 
adresarea nr.193 din 26. 07.2019 din 

partea ÎM „ATSV Bălți” privind faptul că 
renunță la achiziționarea microbuzului 
cu parametri indicați în procedura în 
derulare, și anume: alimentarea gaz-
benzin și numărul de locuri 6+1. ÎM 

optează pentru alimentarea diesel și un 
număr mai mare de locuri pentru 

pasageri. Prin urmare grupul de lucru 
este în imposibilitate de a introduce 

modificări în specificația tehnică. 
Procedura va avea loc repetat. 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6242
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6177
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6278
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6457


Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

5.  18.07.2019 10-00 

CONCURS (repetat) „Termoizolarea fațadelor LT G. 

Coșbuc”,conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6587 

SRL „Clemantin” 
SRL „STROMACOM” 
 SA „Constructorul” 

SRL „Vladmih Company” 

SA „Constructorul” 
1 296 354,00 / 1 555 624,80 

6.  21.07.2019 07-43 

CONCURS Extinderea rețelelor de iluminat stradal, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6552 
S.C."NetSistem" S.R.L 

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 

7.  22.07.2019 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ (repetat) Lucrări de 

amenajare a terenurilor universale de sport, conform 

necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6605 

SC ”Foremcons” SRL 
SC ”Foremcons” SRL 

3 922 764,19 / 4 707 317,03 

8.  26.07.2019 15-00 
Ascensoare cu instalare, conform necesităților DGC 

a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6510 

Consorțiu (SRL „Augustelift” & SRL 
„Service -Auto”) 

SRL „LIFTMONTAJ” 

Anularea procedurii de achiziție publică 
în temeiul art. 71 alin. _1_ lit _d): 

     – sînt neadecvate, inacceptabile 
sau neconforme; – prin valoarea 
inclusă în propunerea financiară, 

depăşesc valoarea fondurilor alocate 
pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţii publice; 

9.  30.07.2019 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ Achiziționarea 

autogrederului cu accesorii, conform necesităților 

DGC a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6664 

SRL „MICROCELL”  
SRL „Auto-Prezent”  

SA „Auto-Prezent” 
1 532 700,00 / 1 839 240,00 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6587
https://e-licitatie.md/public/organization/1201
https://e-licitatie.md/public/organization/939
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6552
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6605
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6510
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6664
https://e-licitatie.md/public/organization/3743
https://e-licitatie.md/public/organization/807


Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

10.  29.07.2019 12-00 
CONCURS Tehnică de calcul și camere video, 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6877 

SRL „Basm” 
SRL „BTS Pro” 

SRL „Andix” 
SRL „Triomac” 

SRL „Tridimensional” 
SRL „VAD” 

SRL „Media Security” 
SRL „Novotech Systems” 

SRL „Basm” 
239 326,50 / 287 191,80 

SRL „BTS Pro” 
43 364 / 52 036,80 
SRL „Triomac” 

7 110,00 / 8 532,00 

                         9 291 188,24 / 11 149 414,82 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6877

