
ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr. 37 din 09 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, tel.076700112, e-

mail:office.srcahul@gmail.com 

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 Publică Medicală 

2. Date cu privire la procedura de atribuire 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Achiziții cu costuri mici 

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 

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de colectare, de transport și distrugere a 

deșeurilor parvenite din activități medicale inclusiv 

Covid-19 

Anunțul de participare 

 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1668499580348 

Data publicării: 15.11.2022 

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21067373/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire utilizate 

Licitație electronică □  

Nr. oferte primite Total: 2 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii: 2 

De la operatori economici dintr-un alt stat:  

Pe cale electronică: 2 

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. 48 din 30 noiembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru ofertantului: 

Denumire SRL Ecostat 

IDNO 1015600008524 



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

Mun.Chișinău, str.Pușkin 49/1 of.16,Tel.078787844, e-

mail: ecostat.contabilitate@gmail.com 

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 Servicii de colectare, de transport și 

distrugere a deșeurilor parvenite din 

activități medicale inclusiv Covid-19 

90500000-2 10000 kg Nr.18 din 

09.12.2022 

198000,00 

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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