
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IULIE 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.  07.07.2020 10-00 

LICITAȚIE DESCHISĂ Reparație capitală a 

încăperilor din incinta Primăriei mun. Bălți, situate 

pe str. Independenței, 1 

https://e-licitatie.md/achizitii/15035 

SRL Scarteh 

SRL Clemantin 

 

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 

2.  17.07.2020 10-00 

CONCURS (repetat) Reparația capitală a rețelei  de 

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

nr.11 pînă la blocul locativ nr.59) 

https://e-licitatie.md/achizitii/15561 

SRL Danlevita 

SRL PRIMVALKATEX 

 

SRL Danlevita 

331 679,00 / 398 015,00 

3.  24.07.2020 15-00 
CONCURS Generator de curent industriall pentru 

Stadionul Orășenesc din str. Kiev, 155 mun. Bălți 

https://e-licitatie.md/achizitii/15820 

SRL Promo Soluții 
SRL Volta 

SRL TECAPRO 
SRL VEC 

 

Anularea procedurii de achiziție publică în 
temeiul Deciziei ANSC nr.03D-611-20 din 

25.08.2020 

 

4.  27.07.2020 15-00 

NFP Montarea bordurilor pe str. Decebal din mun. 

Bălți 

 
SRL Nouconst 

SRL Nouconst 
2 444 019,67 / 2 932 823,60 

5.  30.07.2020 10-00 

CONCURS Amenajarea pistelor de biciclete din str. 

Conev mun. Bălți, Etapa II (de la str. Alexandru cel 

Bun pînă la str. Lesecico) 

https://e-licitatie.md/achizitii/15919 

SRL Vladmih Company 
SRL Marsharcon 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. _71__alin. _1__ lit __b__ din 
Legea 131/2015 priv ind achizițiile publice  și 

pct.150 alin.1) din HG 669/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului priv ind achiziţiile 
publice de lucrări 1) nu ex istă cel puţin trei 

ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare 
stabilite. 

2 775 698,67 // 3  330 838,60 

https://e-licitatie.md/achizitii/15035
https://e-licitatie.md/achizitii/15561
https://e-licitatie.md/achizitii/15820
https://e-licitatie.md/achizitii/15919

