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Planul de achiziţii publice pentru anul 2021

Nr.

crt.

Expunerea obiectului 

de achiziţie

Codul CPV Valoarea 

estimată fără 

TVA (lei)

Procedura 

de achiziţie 

aplicabilă

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

publică
1. Servicii de asigurare 

constantă a 

funcţionalităţii, 

mentenanţei precum şi 

a securităţii tuturor 

componentelor 

Sistemului 

informational judiciar 

(SIJ), echipamentelor 

şi infrastructurii 

informaţionale din 

instanţele judecătoreşti 

din Republica 

M oldova, prin 

prestarea unui complex 

de servicii de 

întreţinere şi deservire 

tehnică a 

echipamentului din 

SIJ, de ho stare a

72000000-5

. ..

6300000.00

*

Negociere 

fară 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunţ de 

participare 

£

I



portalului instanţelor 

judecătoreşti, a 

echipamentului 

periferic şi soft special, 

destinat desfaşurării 

videoconferinţelor, 

înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de judecată, 

asigurarea securităţii 

transmiterii 

informaţionale în 

cadrul SIJ precum şi 

menţinerea 

conectivităţii în 

instanţele judecătoreşti 

din Republica 

M oldova

2. Servicii de 

recepţionare, 

prelucrare şi expediere 

a trimiterilor poştale

64112000-4 2400.00 Contract de 

valoare mică

I

3. Servicii de telefonie 

fixă

79980000-7 11000.00 Contract de 

valoare mică

I

4. Apă potabilă 15981100-9 4800.00 Contract de 

valoare mică

I

5. Servicii de reparare şi 

de întreţinere 

a automobilelor

50112100-4 40000.00 Contract de 

valoare m ică

II

6. Servicii de reparare şi 

de întreţinere a tehnicii 

de calcul

50310000-1 2500.00 Contract de 

valoare mică

IV

7. Servicii de efectuare a 

profilacticii 

climatizatoarelor

50310000-1 4000.00 Contract de 

valr.are mică

II



8. Servicii de formare 

profesională

80510000-2 17600.00 Contract de 

valoare mică

IV

9. Cusutul documentelor 

de serviciu

79995100-6 2640.00 Contract de 

valoare mică

IV

10. Servicii de spălătorie 

auto

50112300-6 2400.00 Contract de 

valoare mică

II

11. Servicii de 

administrare a soluţiei 

de monitorizare 

IM PERVA

72000000-5 83340.00 Contract de 

valoarea mică

II

12. Servicii de dezvoltare 

a web serviciilor 

generice de furnizare a 

informaţiilor solicitate 

de beneficiari

72000000-5 125000.00 Cererea 

ofertelor de 

preţuri

II

13. Servicii de dezvoltare 

a SIJ solicitate de 

beneficiari

72000000-5 1665417.00 Licitaţie

publică

La solicitare

14. Procurarea cartuşelor 

pentru imprimanta, 

scaner si calculatoare 

de birou

30100000-0 8337.00 Cererea 

ofertelor de 

preţuri

III

15. Toner pentru cartuşe 30100000-0 3336.00 Contract de 

valoare mica

II

16. Procurarea 

combustibilului, 

carburanţilor şi 

lubrifianţilor

09100000-0 20000.00 Contract de 

valoare mica

I

17. Procurarea 

materialelor de uz 

gospodăresc şi 

rechizitelor de birou

30000000-9 29200.00 Contract de 

valoare mica

Pe parcurs

18. Achiziţionarea 

serviciilor de elaborare

71000000-8 1250000.00 Licitaţie

publică

II



a documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie pentru 

Judecătoria Edineţ

19. Achiziţionarea 

serviciilor de elaborare 

a documentaţiei de 

„proiect şi deviz pentru 

construcţie pentru 

Judecătoria Orhei

71000000-8 2500000.00 Licitaţie

publică

II

20. Achiziţionarea 

serviciilor de elaborare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie pentru 

Judecătoria Hînceşti

71000000-8 1666666.00 Licitaţie

publică

II

21. Achiziţionarea 

serviciilor de elaborare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie pentru 

Judecătoria Căuşeni

71000000-8 1250000.00 Licitaţie

publică

II

Executor: Gavriliţa Liuba, membru al Grupului de lucru

*


