
ANUNT DE INTENTIE
9 9

Nr. 2 din 03.03.2020

I. Informs ţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorită ii contractante Primăria municipiului Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa or. Orhei, str. V. M ahu 160
Numărul de telefon fax 023522767
Adresa de e-mail al : autorităţii contractante primaria@ orhei.md
Adresa de internet r le autorităţii contractante www.orhei.md
Persoana de contact , numărul de telefon/e-mail Violeta Morari, 076700406, 

violeta.morari@ bk.ru
Adresa de e-mail 
obţine accesul liber 
de atribuire
(In cazul în care, din m 
131/2015 privind achiz 
total şi gratuit, o men 
documentaţia de atribu

au de internet de la care se va putea 
, direct, total şi gratuit la documentaţia

nivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
'.iile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
iune privind modul în care poate f i  accesată 
re)

www.achizitii.md 
www.orhei.md 
violeta.morari (a),bk.ru

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de 
activitate
(Dacă este cazul, nu nţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de tchiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziţie comună)

Autoritate publică

II. Informs ţii despre obiectul achiziţiei:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea 
bi murilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea 
estimată, 
fară TVA

(pentru fiecare 
lot în parte)

1
55500000
-5

Sc rvicii de prepare şi 
di îtribuire a hranei 
pc ntru copiii

1 serv

Servicii de prepare şi 
distribuire a hranei pentru  
copiii din Instituţiile Publice de 
Educaţie Tim purie din oraş, în  
a prima jum ătate a anului 2021

4 666 666,00

III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute)'.

Contractul de ac hi; 
protejate sau acesta 
programe de angaja

iţie publică este rezervat unor ateliere 
poate fi executat numai în cadrul unor 
•e protejată

N uV
Da □

Prestarea serviciulu 
temeiul unor acte 
administrative

este rezervată unei anumite profesii în 
cu putere de lege sau al unor acte

N u V  
Da □

Scurtă descriere a c iteriilor de selecţie

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
mailto:violeta.morari@bk.ru
http://www.achizitii.md
http://www.orhei.md


IV. Alte inf< irmaţii:

Data estimată penti u publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/ec ntractele la care se referă anunţul de 
intentie

17.10.2020

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic: de achiziţie □

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guverna: nentale al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului
(Numai în cazul ar. unturilor transmise spre publicare în 
JOUE)

N u V  
Da □

Agenţia Naţională \ entru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii rele1 'ante

Conducători] 1 grupului de lucru: Pavel VEREJANU

Notă: Anunţurile de intenţie privind  achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul 
achiziţiilor publice \n cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii 
contractante, în m ed  separat pentru fiecare procedură de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 p riv 'nd  achiziţiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

