A N U N Ţ DE INTENŢIE
9

9

Nr. 2 din 28.12.2020
I.

Infoi maţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autor ităţii contractante

Primăria municipiului Orhei
1007601008007

IDNO
Adresa
Numărul de telef rn/fax
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante
Adresa de interne t ale autorităţii contractante
Persoana de cont; ict, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mai sau de internet de la care se va putea
obţine accesul liter, direct, total şi gratuit la documentaţia
de atribuire

or. Orhei, str. V. Mahu 160
023522767
primaria@ orhei.md
www.orhei.md
Violeta
Morari,
076700406,
violeta.morari@bk.ru
www.achizitii.md
www.orhei.md
violeta.morari (Slbk.ru

(In cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind ach izifiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total şi gratuit, o m<'nţiune privind modul în care poate f i accesată
documentaţia de atril uire)

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de
activitate

Autoritate publică

(Dacă este cazul, ) lenţiunea că autoritatea contractantă este o
autoritate centrală di achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea
implica o altă form ă c e achiziţie comună)

II.

Nr.
d/o

Inform aţii despre obiectul achiziţiei:

Cod
CPV

Denumirea
l urnirilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziţiei

(pentru fiecare
lot în parte)
Servicii

1

55500000
-5

III.

S irv icii de prepare şi
d stribuire a hranei
pi ntru copiii

de

distribuire

1 serv

Valoarea
estimată,
fără TVA

a

prepare
hranei

şi

pentru

copiii din Instituţiile Publice de
Educaţie T im purie din oraş, în
trim estrul III a anului 2021

Condiţi de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achkiţie publică este rezervat unor ateliere
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
programe de angaja e protejată
Prestarea serviciulu: este rezervată unei anumite profesii în
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte
administrative
Scurtă descriere a cr teriilor de selecţie

NuV
Da □
N uV
Da □

2 333 333,00

IV.

Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de
intenţie
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

17.04.2021

Acord-cadru i
Sistem dinair ic de achiziţie □
Contractul intră sub incidenţa Acordului prb /ind Nu V
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondial e a Da □
Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicar e în
JOUE)
mun. Chişinfu, bd. Ştefan cel Mare şi
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Sfânt, 12 4 ,1VD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: conte ;tatii(a),ansc.md
pagina w e b :1vww.ansc.md
Alte informaţii relevante

\

i

Conducătorul grupului de lucru: Pavel VEREJANU

Notă: Anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate se publică u
achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii
contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131
din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

A N U N Ţ DE I M E M IF.
9

9

Nr. 3 din 28.12.2020
I.

Infor maţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autor taţii contractante

Primăria municipiului Orhei
1007601008007
or. Orhei, str. V. Mahu 160

IDNO
Adresa
Numărul de telef )n/fax

023522767

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante
Adresa de internet ale autorităţii contractante
Persoana de cont. ct, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mai sau de internet de la care se va putea
obţine accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia
de atribuire

primaria@orhei.md
www.orhei.md
Violeta
Morari,
violeta.morari@bk.ru
www.achizitii.md
www.orhei.md
violeta.morari (2lbk.ru

076700406,

(In cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind ach 'ziţiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total şi gratuit, o m> nţiune privind modul în care poate f i accesată
documentaţia de atril uire)

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de
activitate

Autoritate publică

(Dacă este cazul, i tenţiunea că autoritatea contractantă este o
autoritate centrală dt achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea
implica o altă formă c e achiziţie comună)

II.

Nr.
d/o

Inform aţii despre obiectul achiziţiei:

Cod
CPV

Denumirea
t unurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziţiei

(pentru fiecare
lot în parte)
Servicii

1

55500000
-5

III.

S srvicii de prepare şi
d stribuire a hranei
pi ntru copiii

de

distribuire

1 serv

Valoarea
estimată,
fară TVA

a

prepare
hranei

şi

pentru

copiii din Instituţiile Publice de
E ducaţie T im purie din oraş, în
trim estrul IV a anului 2021

Condiţi de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achk iţie publică este rezervat unor ateliere
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
programe de angaja e protejată
Prestarea serviciulu este rezervată unei anumite profesii în
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte
administrative
Scurtă descriere a cr teriilor de selecţie

NuV
Da □
N uV
Da □

2 333 333,00

IV.

Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de pârtiei] rare
pentru contractul/contractele la care se referă anunţu [ de
intenţie
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

01.07.2021

Acord-cadru i
Sistem dinarr ic de achiziţie □
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind Nu V
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Da □
Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în
JOUE)
mun. Chişini.u, bd. Ştefan cel Mare şi
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Sfânt, 124, IVD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: conte >tatii(a),ansc.rnd
pagina w e b :1vww.ansc.md
Alte informaţii relevante

l\

A

Conducătorul grupului de lucru: Pavel VEREJANU

Notă: Anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate se
achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului ] ropriu al autorităţii
contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131
din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

