
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii OCTOMBRIE 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.  
01.10.2019 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ (repetat) „Achiziționarea 

ascensoarelor cu instalare”, conform necesităților 

DGC a Primăriei mun. Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8044/repetat-achizitionarea-
ascensoarelor-cu-instalare-conform-necesitatilor-dgc-a-
primariei 

Consorțiul 

(SRL „Service -Auto” & SRL 

„Augustelift”) 

SRL „LIFTMONTAJ” 

Anularea procedurii de achiziție 

publică: În temeiul art. 71 alin. 1 lit (c) 

niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit 

condiţiile de calificare prevăzute în 

documentaţia de atribuire; 

 

2.  
01.10.2019 10-00 

CONCURS  ”Reparația capitală a cabinetului de 

chimie în Liceul Teoretic  ”Vasile Alecsandri” de pe 

str. Ivan Konev nr.16A din mun.Bălți”, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8194/reparatia-capitala-a-
cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic-vasile 

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.  02.10.2019 12-01 

LICITAȚIE DESCHISĂ  Elaborare a 

documentaţiei de proiect şi deviz pentru 

”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului 

„Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți”, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. 

https://e-licitatie.md/achizitii/8066/servicii-de-elaborare-
a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru 

 

IPS Iprocom 

SC Geoconstruct SRL 

SC Geoconstruct SRL 

150 000,00 / 180 000,00 

4.  02.10.2019 10-00 

CONCURS   ”Reparația capitală a coridoarelor în 

două blocuri și reparația capitală a blocurilor 

sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din 

str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8255/reparatia-capitala-a-

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 

https://e-licitatie.md/achizitii/8044/repetat-achizitionarea-ascensoarelor-cu-instalare-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8044/repetat-achizitionarea-ascensoarelor-cu-instalare-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8044/repetat-achizitionarea-ascensoarelor-cu-instalare-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8194/reparatia-capitala-a-cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic-vasile
https://e-licitatie.md/achizitii/8194/reparatia-capitala-a-cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic-vasile
https://e-licitatie.md/achizitii/8066/servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru
https://e-licitatie.md/achizitii/8066/servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru
https://e-licitatie.md/achizitii/8255/reparatia-capitala-a-coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia-capitala


Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia-capitala procedură, iar autoritatea nu a optat, 

conform prevederilor specifice, pentru 

continuarea procedurii de atribuire; 

5.  03.10.2019 10-00 

CONCURS Reparații curente a străzilor de 

importanță secundară prin repararea gropilor, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8260/reparatii-curente-a-
strazilor-de-importanta-secundara-prin-repararea-gropilor 

SC LUXGAZ SRL 

IPS „Corsag” SRL 
SA Drumuri Bălți 

SC LUXGAZ SRL 

1 666 666,67 / 2 000 000,00 

6.  03.10.2019 10-00 

CONCURS Reparații curente a teritoriului în 

interiorul cartierelor caselor de locuit, prin repararea 

gropilor, conform necesităților DGC a Primăriei 

mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8262/reparatii-curente-a-
teritoriului-in-interiorul-cartierelor-caselor-de-locuit 

SC LUXGAZ SRL 
IPS „Corsag” SRL 
SA Drumuri Bălți 

SC LUXGAZ SRL 
833 333,33  / 1 000 000,00 

7.  07.10.2019 15-00 

CONCURS Achiziționarea autobuzului (utilaj nou), 

conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8432/achizitionarea-
autobuzului-utilaj-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-
primariei-mun 

SA „Ravitan” 

SA „Eximotor” 

Anularea procedurii de achiziție 
publică: În temeiul art. 71 alin. _1_ lit -

_d)   – nu au fost elaborate şi 

prezentate în conformitate cu cerinţele 
cuprinse în documentaţia de atribuire; 

8.  08.10.2019 14-00 

CONCURS (repetat) Echipament audio, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8472/repetat-echipament-
audio-conform-necesitatilor-dits-a-primariei-munbalti 

Audio-Line SRL 
S.C. MUZIC-PROD S.R.L. 

SRL Falenat 
 

Audio-Line SRL 

150 091,66 / 180 110,00 

https://e-licitatie.md/achizitii/8255/reparatia-capitala-a-coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia-capitala
https://e-licitatie.md/achizitii/8260/reparatii-curente-a-strazilor-de-importanta-secundara-prin-repararea-gropilor
https://e-licitatie.md/achizitii/8260/reparatii-curente-a-strazilor-de-importanta-secundara-prin-repararea-gropilor
https://e-licitatie.md/organizatii/777/sc-luxgaz-srl
https://e-licitatie.md/organizatii/1671/sa-drumuri-balti
https://e-licitatie.md/organizatii/777/sc-luxgaz-srl
https://e-licitatie.md/achizitii/8262/reparatii-curente-a-teritoriului-in-interiorul-cartierelor-caselor-de-locuit
https://e-licitatie.md/achizitii/8262/reparatii-curente-a-teritoriului-in-interiorul-cartierelor-caselor-de-locuit
https://e-licitatie.md/organizatii/777/sc-luxgaz-srl
https://e-licitatie.md/organizatii/1671/sa-drumuri-balti
https://e-licitatie.md/organizatii/777/sc-luxgaz-srl
https://e-licitatie.md/achizitii/8432/achizitionarea-autobuzului-utilaj-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei-mun
https://e-licitatie.md/achizitii/8432/achizitionarea-autobuzului-utilaj-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei-mun
https://e-licitatie.md/achizitii/8432/achizitionarea-autobuzului-utilaj-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei-mun
https://e-licitatie.md/achizitii/8472/repetat-echipament-audio-conform-necesitatilor-dits-a-primariei-munbalti
https://e-licitatie.md/achizitii/8472/repetat-echipament-audio-conform-necesitatilor-dits-a-primariei-munbalti
https://e-licitatie.md/public/organization/4039
https://e-licitatie.md/public/organization/4039


Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

9.  09.10.2019 10-00 

CONCURS Reparaţia capitală a blocului alimentar 

la instituția preșcolară nr.18 din str.31 August 1989, 

nr.77 din mun.Balti 

https://e-licitatie.md/achizitii/8438/reparatia-capitala-a-
blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18-din 

- 

Anularea procedurii de achiziție 
publică: În temeiul art. 71 alin. _1_ lit -

_a)_nu a fost depusă nicio ofertă; 
 

10.  15.10.2019 18:34 

LICITAȚIE DESCHISĂ  ”Reparația capitală 

complexă a cantinei la LT „B.P.Hasdeu” pe str. 

Cehov, 19, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS 

a Primăriei mun.Bălți  

https://e-licitatie.md/achizitii/8264/reparatia-capitala-
complexa-a-cantinei-la-lt-bphasdeu-pe-str 

SRL „Vladmih Company” 

SRL „Clemantin” 
SRL „Valdcongrup” 

SRL „Marceton Grup” 

SRL „Aflux-Prim” 

SRL „Vladmih Company” 
2 153 754,00 / 2 584 505,00 

11.  15.10.2019 10-00 

CONCURS  (repetat) ”Reparația capitală a 

cabinetului de chimie în Liceul Teoretic  ”Vasile 

Alecsandri” de pe str. Ivan Konev nr.16A din 

mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8570/repetat-reparatia-

capitala-a-cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic 

SRL „Vladmih Company” 

 

SRL „Vladmih Company” 

630 024,00 / 756 029,00 

12.  15.10.2019 10-00 

CONCURS  (repetat) ”Reparația capitală a 

coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a 

blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 

„S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. 

Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8585/repetat-reparatia-
capitala-a-coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia 

SRL „Clemantin” 
SRL „Vladmih Company” 

SRL „Serpavis” 
 

SRL „Clemantin” 

700 794,34 / 840 953,21 

https://e-licitatie.md/achizitii/8438/reparatia-capitala-a-blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18-din
https://e-licitatie.md/achizitii/8438/reparatia-capitala-a-blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18-din
https://e-licitatie.md/achizitii/8264/reparatia-capitala-complexa-a-cantinei-la-lt-bphasdeu-pe-str
https://e-licitatie.md/achizitii/8264/reparatia-capitala-complexa-a-cantinei-la-lt-bphasdeu-pe-str
https://e-licitatie.md/achizitii/8570/repetat-reparatia-capitala-a-cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic
https://e-licitatie.md/achizitii/8570/repetat-reparatia-capitala-a-cabinetului-de-chimie-in-liceul-teoretic
https://e-licitatie.md/achizitii/8585/repetat-reparatia-capitala-a-coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia
https://e-licitatie.md/achizitii/8585/repetat-reparatia-capitala-a-coridoarelor-in-doua-blocuri-si-reparatia


Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

13.  28.10.2019 03-18 

LICITAȚIE DESCHISĂ  Renovarea blocului 

alimentar și a sistemului de termoficare, alimentarea 

cu apă, apă caldă și canalizare la instituția 

preșcolară nr.6 din str. Cicicalo, 6 din mun. Bălți, 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8584/renovarea-blocului-
alimentar-si-a-sistemului-de-termoficare-alimentarea-cu 

SRL „AM Sisteme” & SRL 
”DarnicGaz” 

SRL „Serpavis” & SRL ”5AQ 

Invest” 
SRL „Aflux-Prim” 

SRL „Clemantin” 
SRL „Izodromgaz” 

Anularea procedurii de achiziție 

publică:  
În temeiul art. 71 alin. _1_ lit _g)_ 

14.  28.10.2019 14-00 

CONCURS (repetat) Achiziționarea  autobuzului 

(vehicul nou), conform necesităților DGC a 

Primăriei mun. Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8957/repetat-achizitionarea-
autobuzului-vehicul-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-
primariei 

SRL „Ravitan” 

SA „Eximotor” 

SRL „Ravitan” 

387 500,00 / 465 000,00 

15.  28.10.2019 10-00 

NFP (repetat) 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 (majorare de contract la 

procedura nr. 18/02843 din 24.07.2018; contract 

nr.86 din 13.08.2018) 

SRL „Valis” 
SRL „Valis” 

378 760,65 / 454 512,79 

16.  30.10.2019 10-00 

CONCURS (repetat) ”Reparaţia capitală a blocului 

alimentar la instituția preșcolară nr.18 din str.31 

August 1989, nr.77 din mun.Balti”, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/8941/repetat-reparatia-
capitala-a-blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18 

ÎI „Lipovan Vectra” 

SRL „Aflux-Prim” 
SRL „Vladmih Company” 

SRL „Aflux-Prim” 
1 100 000,0 / 1 320 000,0 

8 150 924,65 // 9 781 110,00 

https://e-licitatie.md/achizitii/8584/renovarea-blocului-alimentar-si-a-sistemului-de-termoficare-alimentarea-cu
https://e-licitatie.md/achizitii/8584/renovarea-blocului-alimentar-si-a-sistemului-de-termoficare-alimentarea-cu
https://e-licitatie.md/achizitii/8957/repetat-achizitionarea-autobuzului-vehicul-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8957/repetat-achizitionarea-autobuzului-vehicul-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8957/repetat-achizitionarea-autobuzului-vehicul-nou-conform-necesitatilor-dgc-a-primariei
https://e-licitatie.md/achizitii/8941/repetat-reparatia-capitala-a-blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18
https://e-licitatie.md/achizitii/8941/repetat-reparatia-capitala-a-blocului-alimentar-la-institutia-prescolara-nr18

