
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IUNIE 2020 

 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.  11.06.2020 10-00 
LICITAȚIE DESCHISĂ  Reparația capitală a 

trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj 

https://e-licitatie.md/achizitii/14346 

SRL ”Nostalitserv” 
S.C „Primaterax-Nord” SRL 

SRL „Vladmih Company” 
SRL ”5AQ INVEST” 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul art. 71 alin. _1_ lit ¬_b)_.       
       

Argumentare:  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. 
În urma comparării și evaluării ofertelor, nu 

ex istă trei oferte calificate.  
Grupul de lucru a decis anularea procedurii și 

repetarea acesteia. 
 

2.  15.06.2020 09-00 
CONCURS  Materiale de construcții, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14716 

SRL „Salonica”  
SRL „Inox Plus”  
SRL „Uniplas” 

SRL „Verix” 

SRL ”Salonica” (33 loturi) 

394 223,50 / 473 068,20 

3.  16.06.2020 09-00 
CONCURS  Materiale și obiecte de uz gospodăresc, 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14742 

SRL ”Asinv” 
SRL ”Salonica” 
SRL ”Soverang” 

SRL ”Lumgrupmaș” 

SRL ”Lumgrupmaș” (4 loturi) 

76 603,17 / 91 923,80 
SRL ”Salonica” (49 loturi) 

395 541,90 / 474 650,28 

4.  16.06.2020 10-00 

CONCURS Înlocuirea rețelei de alimentare cu apă 

din regiunea parcului de autobuze str.Traian (drum 

de centură) mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14708 

SRL ”Danlevita” 
SRL ”Strength” 

SRL ”Valis” 

SRL ”Danlevita” 
651 800,00 / 782 160,00 

5.  17.06.2020 10-00 

CONCURS (repetat) „Reparatia capitală a blocului 

alimentar cu Anexa lit. «А» al L.T."Alexandr 

Puskin" str.Bulgară, nr.122 mun.Bălți”, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14771 

SRL „Vladmih Company” 
SRL ”Blaved Construct” 

SRL ”Clemantin” 

SRL „Vladmih Company” 
694 741,00 / 833 689,00 

https://e-licitatie.md/achizitii/14346
https://e-licitatie.md/achizitii/14716
https://e-licitatie.md/achizitii/14742
https://e-licitatie.md/achizitii/14708
https://e-licitatie.md/achizitii/14771


Nr.d/o Data Ora Tematica 
Operatori economici 

participanți 

Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

6.  20.06.2020 10-00 

CONCURS  Reparația capitală a rețelei de 

alimentare cu apă din str.Soroca (de la blocul locativ 

nr.11 pînă la blocul locativ nr.59) mun.Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14780 

SRL ”Primvalkatex” 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul art. _71__alin. _1__ lit ¬__b__. 
       

Argumentare:  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.  23.06.2020 13-00 

CONCURS  Legume, fructe, ouă de pasăre pentru 

instituţiile preşcolare pe perioada trimestrului III al 

a. 2020, conform necesităților DÎTS din mun. Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/14923 

SRL ”Lovis Angro” 
ÎI ”Snejana Cebotari” 

SRL ”Alim Total” 
SRL ”Dant Agro” 

SRL „Lovis Angro” (2 loturi) 
232 267,74 / 263 362,50 

ÎI „Snejana Cebotari” (6 loturi) 

207 249,00 / 223 910,00 
 

2 652 426,31 // 3 142 763,78 

https://e-licitatie.md/achizitii/14780
https://e-licitatie.md/achizitii/14923

