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PLAN DE ACHIZIŢIE PUBLICE pentru anul 2021
al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se modifică, după cum urmează:

1. Se modifică punctul 10.
Nr.
10

P rocurarea m aşinilor şi se expune în redacţie nouă, după cum urm ează:

E x p u n e re a o b iectu lu i de ach iziţie

C odul

P rocurarea m aşinilor

314110

V a lo area estim ată
fară T V A (m ii lei)

P ro ced u ra d e ach iziţie

01.04.2021-31.12.2021

906000

Calculatoare (7) şi imprimante (3)

270000

COP cu publicare

Balanţă de precizie WLC

30000

COP cu publicare

pH -m etru portabil W TW 3110

17900

V aloare m ică

A parat de purificare a apei

33300

V aloare mică

Boxă pentru creşterea plantelor

10000

Valoare mică

Echipament ştiinţific

504800

COP cu publicare

Cositoare rotativă

40000

COP cu publicare

(Suma estimativă în valoare de

P erio ad a d esfăşu rării procedurii
D e ach iziţie p u b lică

906000 lei fără TV A răm âne constantă, cu m odificarea sum ei la pH -m etru portabil W TW 3110 şi procedurii de achiziţie de valoare mică,

A parat de purificare a apei cu procedura de ach iziţie de valoare m ică)

2. Se modifică punctul 13.

N r.

13

Procurarea com bustibilul şi se expune în redacţie nouă, după cum urm ează:

E x p u n erea o b iectu lu i de ach iziţie

C odul

V alo area estim ată
ta ră T V A (m ii lei)

Procurarea com bustibilul

331110

398100

P ro ced u ra de achiziţie

01.04.2021-31.12.2021

Benzina, motorina

376100

COP cu publicare

Uleiuri

22000

V aloare mică

(Suma estimativă în valoare de

P erioada d esfăşu rării procedurii
De ach iziţie p u b lică

398100 lei fără TV A răm âne con stantă, se m odifică procedura de achiziţie valoare mică pentru ulei. )

3. Se modifică punctul 13.

Procurarea pieselor de schim b şi se expune în redacţie nouă, după cum urm ează:

N r.

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul

14

Procurarea pieselor de schim b

332110

Nr.

Perioada desfăşurării procedurii
De achiziţie publică

Procedura de achiziţie

01 .0 4 .2021-31.12.2021

70000
70000

Piese agricole, piese auto

(Suma estimativă în valoare de

Valoarea estimată
fără TVA
(mii lei)

V aloare mică

70000 lei fără TV A răm âne constantă se m odifică procedura de achiziţie de valoare mică )

N um e, P renum e

Sem nătur^

Funcţia în cadrul grupului de lucru

1

Larisa ANDRON1C

directorul institutului, dr.

2

Svetlana SICI

economist şef

3

Galina Ungureanu

contabil şef
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