
ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr. 7 din 10.11.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Numărul de telefon/fax tel: 022-504658; fax: 022-504924 
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, 
total și gratuit la documentația de atribuire 
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 
alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice, nu se asigură accesul liber, direct, total 
și gratuit, o mențiune privind modul în care poate 
fi accesată documentația de atribuire) 

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) 
și pe pagina web a Agenției Servicii 
Publice  
 

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 ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

Instituție publică cu autonomie financiară 

 
II. Informații despre obiectul achiziției: 

 

Nr. 
d/o 

Cod 
CPV 

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură 

Descrierea 
achiziției 

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru 
fiecare lot în 

parte) 
Servicii transport date pentru anul 2022 

1 72318
000-7 

Lotul nr. 1 
Servicii transport date „100/100 

Mbps 3 IP” pentru oficiile 
teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice 

--/-- 

Servicii 
transport date 
pentru oficiile 
teritoriale ale 

Agenției 
Servicii 
Publice 

708 750,00 

2 72318
000-7 

Lotul nr. 2 
Servicii transport date „Ethernet 

Layer 2” pentru oficiile teritoriale 
ale Agenției Servicii Publice 

--/-- 21 000,00 

3 72318
000-7 

Lotul nr. 3 
Servicii transport date „50/50 

Mbps 1 IP” pentru oficiile 
teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice 

--/-- 357 000,00 
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4 72318
000-7 

Lotul nr. 4 
Servicii transport date „100/100 

Mbps 1IP” pentru oficiile 
teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice 

--/-- 245 700,00 

5 72318
000-7 

Lotul nr. 5 
Servicii transport date pentru  

interconectarea sediului din mun. 
Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 

56 cu sediul central  
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 

--/-- 40 950,00 

6 72318
000-7 

Lotul nr. 6 
Servicii transport date pentru   

interconectarea sediului din mun. 
Chișinău, str. A. Pușkin, 47 cu 
sediul central mun. Chișinău,  

str. A. Pușkin, 42 

--/-- 40 950,00 

7 72318
000-7 

Lotul nr. 7 
Servicii transport date „100/100 

Mbps 1IP” pentru secția de 
înmatriculare a vehiculelor din  

or. Tiraspol, str. Ușakov, 14 

--/-- 14 726,25 

8 72318
000-7 

Lotul nr. 8 
Servicii transport date „100/100 

Mbps 1IP” pentru secția de 
înmatriculare a vehiculelor din  

or. Rîbnița, str. Gagarin, 11 

--/-- 14 726,25 

Total 1 443 802,50 

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): 

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată 

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative 

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice.  

IV. Alte informații: 

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la 
care se referă anunțul de intenție 

Noiembrie 2021 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate 

- 

Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 

Da 



publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene,  în continuare JOUE) 
Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor 
 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001; tel./fax: (022) 
820652, 820651 e-mail: 
contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante  - 
 

 

 

Președintele Grupului 
de lucru pentru achiziţii publice 
de bunuri, lucrări și servicii      Sergey BOTNARU 

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul 
achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii 
contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 
privind achizițiile publice). 
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