
ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1570181232053 din _20_.01.2020                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica 

Localitate Mun.Chișinău 

IDNO 1003600153360 

Adresa Mun.Chișinău, bd.dacia 5/2 

Număr de telefon 0-22-52-81-17 

E-mail amtbotanica@ms.md 

Adresa de internet www.amt-botanica.md 

Persoana de contact Cecoi Mariana 

Tipul autorității contractante și obiectul 

principal de activitate  
 

Instituția medico-sanitară publică 

2. Date cu privire la procedura de atribuire 

 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  □ Servicii V Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Servicii de curațenie 

Cod CPV 90919200-4 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

Licitația publică 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1570610215341 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21013074/ 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 18.11.2019 Ora: 14.00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □    

 

Da V    

Data: 09.10.2019 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21013074/ 

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1570610215341 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21013074/ 

Data publicării/transmiterii: 09.10.2019 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□V  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ 

licitație electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanțare 
Buget de stat □                          Buget CNAM □V 

Buget CNAS □                            Surse externe □ 
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Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 300 000,00 

 

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. ocds-b3wdp1-MD-1570181232053 Din 24.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire Elina Service SRL 

IDNO 1014600019204 

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

Or.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn, 39, ap.489, 

 tel. 0-681-79-996 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □   V    Nu □        

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

Da □       Nu □       V 

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Da □       Nu □      V 

  

Loturile atribuite: 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor 

Cod CPV Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Nr. și data 

contractului 

Suma, 

inclusiv 

TVA 

1 Denumire lot nr. 1 
Servicii curațenie 

obiect 160 din 

_18_.12.2019 

3 425 720,21 

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 □  V       

Da □         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 

(contractele) la care se referă anunțul respectiv 

Nu □   V      

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:  ___________________________                 
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