
Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii OCTOMBRIE 2022 

 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.  13.10.2022 14-00 COP (LE) ”Achiziționarea mobilei (repetat)”, 

conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664886302209?tab=contract-notice 

SRL ”Limani-Grup” 

SRL ”Cartdidact” 

SRL ”Limani-Grup” 

3 850,00 // 4 620,00 

2.  17.10.2022 10-00 NFP - Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 

lunii septembrie 2022, conform necesităților 

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți 

ÎM „Hotelul Bălți” ÎM „Hotelul Bălți” 

889 553,92 // 942 927,16 

3.  17.10.2022 10-00 NFP - Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 

lunii octombrie 2022, conform necesităților 

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți 

ÎM „Hotelul Bălți” ÎM „Hotelul Bălți” 

979 209,40 // 1 037 966,80 

4.  18.10.2022 10-00 COP - ”Reparația capitală a fațadei intrării 

principale (parțial blocul A) al clădirii Liceului 

Teoretic ”Vasile Alecsandri” din str.Ivan Konev, 

nr.16/A, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun.Bălți 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1664967133733?tab=contract-notice 

SRL ”Danlevita” 

SRL "Vladmih Company" 

MF-TR Nord a restituit contractul nr. 221 
din 28.10.2022, încheiat cu SRL 

”Vladmih Company”, în valoare de 

1 314 699,92 lei cu TVA, fără 
înregistrarea acestuia, cu indicarea 

motivului din Recipisă (neîregistrarea, din 

motivul nerespectării prevederilor Legii 

finanțelor publice și responsabilității 
bugetar – fiscale nr. 181 din 25.07.2014, 

art. 66. alin.(3)), și anume nu a fost admisă 

repartizarea financiară pe ani. 
Grupul de lucru a inaintat o scrisoare în 

acest sens către AAP, la care la moment 

nu este oferit răspuns. 

5.  19.10.2022 10-00 LD  – (repetat) ”Reparația capitală a trotuarului 

pietonal din str. Pușkin (de la intersecția cu str. 

Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău)”, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1664805314427?tab=contract-notice 

- Data deschiderii ințială – 19.10.2022 
În urma Contestatie depuse din 10.10.2022 

a fost prelungit termenul de deschidere 

pînă la data de 24.11.2022, ora 10-00 

6.  20.10.2022 11-00 LD   - ”Reparația capitală a acoperișului, blocul E, K, 

D, G al gimnazului nr.6 din str.Kiev, nr.16, 

mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun. Bălți 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664889660709?tab=contract-notice 

SRL „Vladmih Company” 

SRL ”Clemantin” 

MF-TR Nord a restituit contractul nr. 230 

din 09.11.2022, încheiat cu SRL 

”Vladmih Company”, în valoare de 

2 345 678,90 lei cu TVA, fără 

înregistrarea acestuia, cu indicarea 
motivului din Recipisă (neîregistrarea, din 
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Nr.d/o 
Data Ora Tematica 

Operatori economici 

participanți 
Contracte atribuite 

(suma în lei fără TVA/cu TVA) 

motivul nerespectării prevederilor Legii 

finanțelor publice și responsabilității 
bugetar – fiscale nr. 181 din 25.07.2014, 

art. 66. alin.(3)), și anume nu a fost admisă 

repartizarea financiară pe ani. 

Grupul de lucru a inaintat o scrisoare în 
acest sens către AAP, la care la moment 

nu este oferit răspuns. 

7.  31.10.2022 14-00 COP (LE)  - (repetat) ”Produse alimentare – file de 

merluciu, pentru instituțiile de educație timpurie 

(IET) pe perioada noiembrie - decembrie a anului 

2022”, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1666183473602?tab=contract-notice 

SRL ”Pascolina” SRL ”Pascolina” 
510 400,00 // 612 480,00 

Total   2 383 013,32 // 2 597 993,96 
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