
ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr. 38  din 14 decembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul 

Localitate Mun.Cahul 

IDNO 1009603003860 

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23 

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48 

E-mail sr.cahul.anticamera@gmail.com 

Adresa de internet Spital.md 

Persoana de contact  Arteni Tatiana 

Tipul autorității contractante și obiectul 

principal de activitate  
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 

contractantă este o autoritate centrală de achiziție 

sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 

comună) 

Instituția Medico-Sanitară Publică 

2. Date cu privire la procedura de atribuire 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire  
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare) 

 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □         

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru ianuarie-iunie a. 2023 

Anunțul de participare 

 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1666762245849 

Data publicării: 26.10.2022 

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21066133 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire utilizate 

Acord-cadru □  

Sistem dinamic de achiziții □  

Licitație electronică □  

Nr. oferte primite Total: 137 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii: 137 

De la operatori economici dintr-un alt stat:  

Pe cale electronică: 137 

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru: 

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 

de lucru nr. 51 din 05 decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru ofertantului: 

Denumire SRL Fabrica Oloi Pak 

IDNO 1003611002499 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Or.Comrat, str.Lenin, 54, Tel.0298/2-32-51, e-

mail:sana001@yandex.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   Nu □        



(societate mixtă, consorțiu sau altele)   

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Nobil-Prest 

IDNO 1010600021038 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str. Pruncului 19/1 

Tel.022/84-33-73, e-mail:nobilprest@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Baguette 

IDNO 1014600037741 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chisinau, str.Voluntarilor,15Tel.0068100320, e-mail: 

baguettecahul@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Slavena Lux 

IDNO 1002600003240 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str.Valea Bîcului,1/1 

Tel.060529494, e-mail:lidia.curdova@slavena-lux.com 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire CC Nivali-Prod 

IDNO 1006600010112 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Rl..Criuleni s.Dubasari, Tel. 068686502, e-

mail:achiziții@nivalli.md 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Telemar 

IDNO 1003600098573 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str.Uzinelor 21/1  Tel.022/47—0-98, e-

mail:telemarsrl@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Serviabil 

IDNO 1003600030995 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chisinau, str.Uzinelor, 84 Tel.022/49-21-07, e-

mail:serviabil@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SA Iugintertrans 

IDNO 1003610000214 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Or.Taraclia, str.Voczalinaia 28 

Tel.068449955, e-mail:milina@iug-trans.md 



Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Loturile atribuite: 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor 

Cod CPV Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Nr. și data 

contractului 

Suma, inclusiv 

TVA 

1 Unt de țărănesc 15800000-6 1500 kg SRL Slavena Lux 

Nr.9 din 14.12.2022 

679 930,50 

 Brînză de vaci cu cheag tare (nesărată) 15800000-6 800 kg 

 Crupă de hrișcă 15800000-6 1000 kg 

 Crupe de arpacaș (перловка) 15800000-6 400 kg 

 Crupe de grâu 15800000-6 900 kg 

 Crupă de orez şlefuit de calitatea I, sub formă de 
boabe întregi, rotunde 

15800000-6 900 kg 

 Crupe de orz 15800000-6 800 kg 

 Fulgi de ovaz 15800000-6 1000 kg 

 Ceai  negru natural  15800000-6 200 kg 

 Paste fainoase - figuri 15800000-6 500 kg 

 Tăieței de casă 15800000-6 350 kg 

 Piper negru măcinat 15800000-6 1,5 kg 

 Ulei de floarea soarelui  15800000-6 1400 L 

 Sodă alimentară(bicarbonate de sodiu) 15800000-6 3 kg 

 Mazare verde conservată 15800000-6 650 kg 

 Fructe uscate asortate (mere uscate, pere) 15800000-6 650 kg 

 Piept de pui refrigerat 15800000-6 1400 kg 

 Biscuiți dulce 15800000-6 200 kg 

2 Crupe de gris 15800000-6 550 kg SRL Nobil-Prest 

Nr.10 din 

14.12.2022 

106 780,00 

 Crupe de  arnăut 15800000-6 800 kg 

 Crupe de porumb 15800000-6 500 kg 

 Faina de grîu 15800000-6 400 kg 

 Oțet de masă 15800000-6 50 L 

 Spaghete 15800000-6 350 kg 

 Zahar  15800000-6 1500 kg 

 Sare iodată 15800000-6 400 kg 

 Verdețuri uscate(mărar, pătrunjel, leuștean) 15800000-6 9 kg 

 Lavaș 15800000-6 100 kg 

 Cacao  15800000-6 50 kg 

 Fasole albe,întreagă 15800000-6 150 kg 

 Mazare 15800000-6 200 kg 

 Stafide 15800000-6 120 kg 

3 Suc natural 15800000-6 13000 buc SRL Baguette 

Nr.11 din 

14.12.2022 

75 400,00 

4 Pîine de grîu 15800000-6 10000 kg SA Iugintertrans 

Nr.12 din 

14.12.2022 

177 604,00 

 Pîne de secară/integrală 15800000-6 2400 kg 

5 Pește congelat de tip „Hec„ 15800000-6 3000 kg SRL Telemar  

Nr.13 din 

14.12.2022 

180 000,00 

6 Gambe de găină refrigerate 15800000-6 2300 kg CC Nivali-Prod 

Nr.14 din 

14.12.2022 

120 750,00 

7 Lapte pasterizat 15800000-6 14000 L SRL Serviabil 

Nr.15 din 

14.12.2022 

378 760,00 

 Lapte acru (chefir) 15800000-6 3300 L 

 Smîntînă 20% 15800000-6 5000 buc 

8 Smîntînă 10% 15800000-6 320 kg SRL Fabrica Oloi 

Pak 

Nr.16 din 

14.12.2022 

120 100,00 

 Brînză de vaci 15800000-6 1650 kg 

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 

4. Alte informații: 

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un 

program finanțat din fonduri ale UE 

Nu □         

Da □         



Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se 

referă anunțul respectiv 

Nu □         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-

2001; 

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

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante  

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________Lilia Postolachi               L.Ș. 

 

 
 

 

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 

data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin 

atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui 

concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice 

printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice). 
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