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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19   din   06.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți
IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun.Bălţi, 

piața Independenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663(DEC);0231-54622,0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@balti.md serviciulachizitiipublice@

gmail.com  

Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuş,  
tel.023154622/54623

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) 
a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/
invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Primăria mun.Bălți 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45233142-6 Executarea lucrărilor de reparație a străzi-
lor municipale, conform necesităților DGC a 

Primăriei mun.Bălți.

Valoarea estimativă totală – 
4 859 089,79 lei fară TVA

45233142-6 LOTUL nr.1: «Reparația 
str.Decebal (de la ”Sec-
ția de boli infecțioase” 
pînă la casa nr.121A)»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

3 085 846,39 lei fără TVA/ 
3 703 015,67 lei cu TVA

45233142-6 LOTUL nr.2: «Reparația 
teritoriului în interiorul 

cartierului din str.Ștefan 
cel Mare nr.34,36,48 și 

str.Sf.Nicolai, nr.21»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

1 773 243,40 ei fără TVA / 2 127 
892,08 lei cu TVA
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu R

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințelor 
de calificare

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

septembrie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Termen de executare a lucrărilor – pînă la      25 

noiembrie 2022

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md

