Informaţia cu privire la atribuirea şi semnarea contractelor cu
operatorii economici participanţi la achiziţiile publice
pentru anul 2012 pînă la 30.08.2012
Nr.
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obiectul achiziţiei
2
SS – servicii de suport pentru produs în
proces de exploatare a SIIA „Migraţiune
şi Azil”
LP 2345/11 – servicii de telefonie
mobilă corporativă
COP – servicii de elaborare a bazei
operative de date de evidenţă a datelor
statistice a DPR

Agentul economic
3
SRL
Grafica”

„Slavans

Suma
4
194392,00 lei

SA „Moldcell”

814000,00 lei

SRL „DC Websoft”

109302,00 lei

ÎS „Centru Naţional
SS – servicii privind efectuarea
de
Verificare
a
încercărilor de laborator a producţiei
Calităţii
Producţiei
alcoolice contrafăcute
Alcoolice”
ÎCS
„Petrom
Moldova” SA
LP 2374/11 – produse petroliere
CS „Lukoil Moldova”
SRL
ÎS
„Centru
de
SS – servicii informaţionale
telecomunicaţii
Speciale”
SS – servicii de deservire a sistemului
ÎS „MoldData”
informatic
COP – servicii de elaborare a bazei
operative de date de evidenţă a
SRL
„Disicomcertificatelor
privind
eliberarea
Computer”
condiţiilor tehnice pentru reutilarea
vehiculului
COP – servicii de elaborare a bazei
operative de date de evidenţă a cauzelor SRL
„Internovacontravenţionale şi a persoanelor care Mobgrup”
le-au săvârşit a DGPOP
COP – complex tehnic audio, video de
monitorizare a activităţii a inspectorilor SRL „Netsistem”
de patrulare rutieră
COP – bunuri tipografice
SRL „Nefelete”
COP – flori vii, formarea buchetelor şi
ÎI „Madan Ana”
coşurilor (decorative)
COP – servicii de spălare a lingeriei
SA „Nufărul”
COP – achiziţionarea Antivirusului
SRL „BTS Pro”
lincenţiat
SRL „Tehnodising &
SS – carnete de muncă
Ko”
SS – servicii de efectuare a expertizei şi Camera de Comerţ şi
evaluări
Industrie
SS – servicii de exploatare a vagoanelor ÎS „Calea Ferată”

30000,00 lei
51415,00 lei

2749615,00 lei
167400,00 lei
46800,00 lei

112000,00 lei

117720,00 lei

117900,00 lei
34550,00 lei
84520,00 lei
35000,00
49679,00 lei
42000,00 lei
30000,00 lei
87444,72 lei

19.
20.
21.

speciale
pentru
transportarea
persoanelor aflate în urmărirea penală
COP – utilaj de spălare auto
SS – servicii de francare a
corespondenţei
SS – servicii de distribuire a
corespondenţei

22.

COP – insigna „Vulturul de aur”

23.

COP - laptopuri
COP – servicii de organizare şi
desfăşurare a activităţii de comemorare
consacrate aniversării a 20 de la
începutul conflictului armat din
Transnistria
COP – servicii acces Internet şi
televiziune digital
COP – servicii de alimentare şi recepţie
COP – aparate electrice
COP – hrană pentru cîini
COP – lucrări de reparaţie capitală în
incinta MAI
COP – servicii de reparaţie a tehnicii de
calcul şi echipamentului de periferie
COP – mărfuri de uz casnic
LP 493/12 – sistem automatizat de acces
integrat

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.

33.

34.

35.

36.

LP 304/12 – servicii editoriale

SRL „Imerald Lider”
Direcţia de Poştă
Municipală Chişinău
Serviciul de Stat
Curieri Speciali
SRL
„Autorcom
Grup”
SRL „Global Service”

38314,00 lei

400000,00 lei

SRL „Vega-L”

214993,00 lei

SA „Moldtelecom”

49508,00 lei

ÎI „Cervac Tatiana”
SRL „AV Macrocom”
SC „Chira Prim” SRL

39454,00 lei
49965,00 lei
123025,00 lei

SRL „Oztor”

649273,96 lei

SRL „Noi Ti Service”

42935,00 lei

ÎS „Didactica”

54988,00 lei

SRL „Maxprof Grup”

779000,00 lei

32000,00 lei

34500,00 lei
39965,00 lei

ÎS
„Combinatul
Poligrafic”
SRL „Elan Poligraf”
SRL „Grafic Design”
SRL „Metrompaş”
SRL „Gibeona - Plus”

113634,00 lei
36180,00 lei
8850,00 lei
134497,00 lei

Editura „Universul”

456448,00 lei

SRL „Standelev”
SRL „Office Service”
LP 300/12 – rechizite de birou
SRL „GVP-Moldova”
SRL „Cardnord”
SRL „Radop OPT”
SRL „BTS Pro”
SRL „Radu”
SRL „Global Service”
LP 352/12 – calculatoare şi echipament SRL „Citratex”
de periferie
SRL „Conect Com”
SRL „Belmondprint”
SRL „DAAC System
Integrator”
ÎS „Centru Resurselor
SS – servicii de perfectare a
Informaţionale
de
legitimaţilor pentru pensionarii MAI
Stat” Registru

45631,20 lei

11393,50 lei
18211,60 lei
5600,00 lei
264960,00 lei
131993,40 lei
360901,00 lei
434404,00 lei
239878,00 lei
154808,30 lei
125868,00 lei
1434,18 lei
107940,00 lei
7700,00 lei

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

SRL „Zolotaea Niva”
SRL „Balneoservice
Bobrov”
SB „Bucuria Sind”
LP 506/12 – bilete de tratament SRL
sanatorial
SRL „Balneo expres”
ÎS „Medisan”
SRL „Primorie”
SB „Codru” SRL
SA „Zilant”
ÎS „Tehnosec”
SRL „Talamas”
SRL „Stegares Co”
SRL „Simcomtex”
SA „Şarm”
SRL „Sanflex”
LP 392 – echipament poliţienesc
SRL „Ruditim”
SRL
„Izvorul
Cucului”
SRL „Iuvas”
ÎS „Rusca”
SRL „Emirald Lider”
SRL „Eltaviutex”
CRPII „Bunătate”
ÎS „Centru Resurselor
SS – confecţionarea ştampilelor
Informaţionale
de
Stat” Registru
COP – servicii de recepţie
ÎI „Cervac Tatiana”
SRL
„Setum
Acord adiţional – lucrări de reparaţie
Construct” şi SRL
capitală a blocului A a CPR Criuleni
„Conimob Impex”
COP – lucrări de reparaţie capitală în
SRL „Ozun - Cons”
incinta DI şi EO
COP – servicii de alimentaţie a copiilor SA „Carmez”
COP – aparate de asigurare cu apă
SRL „Apă Bună”
potabilă
COP – servicii de elaborare a Web
service de integrare, interacţiune şi SRL „DC WebSoft”
schimb informaţional de date
COP – lucrări de pozare a cablului fibră SRL
„Norma
optică
Telecom”
Acord adiţional – servicii de transfer a
ÎM
„Orange
datelor prin intermediul telefonului
Moldova”
mobil
SRL „Global Service”
SRL „BTS Pro”
LP 588/12 – consumabile pentru
imprimante lazer şi copiatoare
SRL „Radu”
SRL „Vad”
COP – costume de paradă
SRL „SimComTex”

472500,00 lei
889500,00 lei
159300,00 lei
570360,00 lei
68700,00 lei
670500,00 lei
712800,00 lei
2417850,00 lei
190728,00 lei
268070,50 lei
398500,00 lei
80702,00 lei
40703,00 lei
729360,00 lei
530700,00 lei
63840,00 lei
90717,50 lei
46680,00 lei
94600,00 lei
11000,00 lei
114530,00 lei
17640,00 lei
7576,00 lei
490000,00 lei
108787,61 lei
158400,00 lei
49750,00 lei
57300,00 lei
269231,81 lei
17280,00 lei
55763,36 lei
129261,00 lei
57170,00 lei
1176,00 lei
60000,00 lei

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

COP – servicii
condiţionerelor

de

profilaxie

a

LP 1045/12 – echipament poliţienesc

SRL „Climat Service”
SRL „Atributum”
CRPII „Bunătate”
ÎCS „Cristina MRS”
ÎS „Rusca”
SRL „Ruditim”
SRL „Sanflex”

LP 1046/12 – servicii de implementare a
sistemului informaţional automatizat
SRL „DC Websoft”
„Registrul de Stat al accidentelor
rutiere”
COP – lucrări de reparaţie capitală a
holului, scărilor centrale din incinta SRL „Oztor”
MAI
COP - condiţionere
SRL „AV Macrocom”
Institutul de proiectări
SS- lucrări cadstrale
pentru
organizarea
teritoriului
COP – lucrări de reparaţie (lucrări de SRL „Eurodeviz”
reparaţie capitală a acoperişului DPR din str.
Iablocichin, 5a, lucrări de reparaţie a biroului de
primire din incinta DI şi EO din str. Ia. Hîncu, 3a,
Chişinău, lucrări de reparaţie a sistemei de
electricitate şi acoperişului din incinta DI şi EO din
str. Ia. Hîncu, 3a, lucrări de reparaţie a sistemului de
încălzire a Centrului pentru planificare şi reformare a
MAI şi realizarea la standerdele UE de funcţionare.

SRL „Ozun - Cons”

COP – servicii de instalare reparaţie şi
SRL „AV Macrocom”
deservire a condiţionerelor
SRL „DAAC System
Integrator”
LP 1306/12 – server de date
SRL „Radu”
LP 1097/12 – centrala telefonică digitală SRL
„DCS
pentru DGSO
Laboratory”
COP – servicii de alimentaţie a copiilor SA „Carmez”
COP – lucrări de reparaţii
SRL „Eurodeviz”
SRL
„Autorcom
COP - insigne
Grup”
COP - calculatoare
SRL „AV-Macrocon”

Suma totală

9850,00 lei
365892,00 lei
39226,00 lei
204000,00 lei
17040,00 lei
487950,00 lei
623600,00 lei
440000,00 lei

807547,84 lei
58427,00 lei
160000,00 lei
31894,86 lei

113829,93 lei

21620,00 lei
1629677,00 lei
47400,00 lei
389707,91 lei
59200,00 lei
97759,03 lei
111240,00 lei
239964,00 lei

25 747793,21

