DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice
de lucrări

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul
Medical, Secţia deservire utilaj, Ghişeul unic de înregistrare
Cod CPV: 45453000-7
Autoritarea Contractantă: Centrul Naţional de Sănătate Publică
Procedura achiziţiei: Licitaţie publică

Licitaţia Nr. 14/02773

din __.__.2015

Nr. BAP __/__

din __.__.2015

Data deschiderii: __.__.2015

ora __:__

ora

__:__

SECŢIUNEA I
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
1.

INTRODUCERE

1.1. Informaţii privind autoritatea contractantă
1.1.1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Naţional de Sănătate Publică
1.1.2. Cod fiscal: 1007601001123
Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Gh.Asachi 67A
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):

022-574-501; 022-72-97-25, cnsp@cnsp.md;

Secţia administrarea proprietăţii de stat, Genadie Oţel, tel: 022-574-555, gotel@cnsp.md
Serviciu achiziţii, bir.407, 408, tel./fax: 022-574-574, 022-574-519, achizitii@cnsp.md
Sursele de finanţare a contractului de lucrări care urmează a fi atribuit: mijloace speciale

1.2. Scopul aplicării procedurii
1.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul
atribuirii contractului pentru execuţia lucrărilor descrise în punctul 1.2.2. şi în caietul de
sarcini.
1.2.2. Obiectul contractului de lucrări:
a) Lucrări de reparaţie în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul Medical, Secţia
deservire utilaj, Ghişeul unic de înregistrare.
(descrierea succintă a obiectului)

b) obiectul indicat la lit. a) se consideră indivizibil. Contractul se încheie pentru un
obiectiv aparte;
c) detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea
elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.
1.2.3. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică de lucrări se aplică procedura
indicată mai jos: Licitaţie publică
1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări
1.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt:
a) libera concurenţă;
b) eficienţa utilizării fondurilor publice;
c) transparenţa;
d) tratamentul egal;
e) confidenţialitatea.
1.4. Legislaţia aplicabilă
1.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se realizează în conformitate cu
prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:
a) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
b) Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13 septembrie 2010 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări”.
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2.

CALIFICAREA OFERTANŢILOR
2.1. Eligibilitate

2.1.1. Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări.
2.1.2. Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de
lucrări, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) se află în proces de insolvabilitate sau activităţile sale sînt suspendate;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat
(are datorii la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de
stat);
d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile
printr-un alt contract de achiziţie publică de lucrări în măsura în care autoritatea
contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
f) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
2.1.3. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea:
a) declaraţia pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul DO-5
din secţiunea III;
b) certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat (conform formularelor-tip eliberate de autorităţile
competente din Republica Moldova sau de către autorităţile competente în acest
sens din statul în care ofertantul este rezident).
2.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din grupul de lucru constituit
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări nu au dreptul să aibă calitatea
de ofertant, ofertant asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet
de muncă sau pe bază de cumul, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză).
2.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte
comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă.
2.1.6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu
prevederile pct.2.2.1., au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente
care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economicofinanciară, proprii filialei.
Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele
societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc
eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie
să fie cele ale societăţii-mamă.
2.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică nu au dreptul de a
participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă.
2.2. Înregistrarea
2.2.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o
formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dovada privind posesia licenţelor
pentru activitate şi apartenenţă la organizaţii obşteşti profesionale, în conformitate cu
prevederile legale din Republica Moldova.
2.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea:
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pentru antreprenorii din Republica Moldova – certificatul de înregistrare eliberat, în modul
stabilit de legislaţia în vigoare în Republica Moldova, care va cuprinde numărul de identificare de
stat al unităţii de drept.
2.3. Cerinţe de calificare
2.3.1. Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele de calificare. Ofertanţii
care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi.
Cerinţele referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care
ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt:
a) Capacitatea tehnică
1) Prezentare generală:
Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului DO-6 din secţiunea III.
2) Susţinere tehnică:
Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanţii, a
acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de
subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului
(formularul DO-8).
3) Experienţa similară:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară
(formularul DO-7), încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui
contract:
a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau
b) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate
similară.
4) Asigurarea calităţii lucrărilor:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării
manualului calităţii privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii,
deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a
contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi
elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă.
5) Recomandări din partea altor beneficiari:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă numai obligativitatea prezentării
cel puţin a unei recomandări din partea unui beneficiar.
Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte:
a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării
contractului respectiv;
b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate:
- neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări;
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a
antreprenorului;
- recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de
calitate.
6) Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul
DO-10 din secţiunea – III, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii).
7) Resurse umane:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea personalului de
specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de
lucrări (formularul DO-11).
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă asigurarea de către ofertant a
unui diriginte de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o experienţă
similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată.
8) Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea în dotare proprie sau
în chirie cu utilaje, mijloace de transportare, cu alte mijloace fixe şi dotări care
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sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări
(formularul DO-12).
9) Respectarea caietului de sarcini:
Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice şi tehnologice
din caietul de sarcini, completînd formularele din secţiunea III.
b) Capacitatea economico-financiară
1) Obligaţii contractuale în desfăşurare:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă prezentarea informaţiilor cu
privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari.
2) Situaţia financiară:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă încadrarea valorii unor indicatori
financiari peste o valoare minimă impusă şi stabileşte cerinţe minime pentru
următorii indicatori:
a) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă realizarea unei cifre medii
anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît 590,00 mii lei (se
completează de către autoritatea contractantă).
Cuantumul cifrei medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani va fi stabilit în
proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică
ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi
combaterii concurenţei neloiale;
b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100):
Autoritatea contractantă stabileşte drept cerinţa minimă ca valoarea
indicatorului respectiv să fie peste 100 procente;
c) capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:
Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile
resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte
mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima lună,
conform graficului de execuţie.
În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea,
înregistrarea şi lichiditatea generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare
asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea
economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de
asociaţi;
d) bilanţul contabil din anul precedent – 2014, avizat şi înregistrat de organele
competente, şi/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor,
precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi
poate dovedi capacitatea economico-financiară.
2.4. Perioada de execuţie
2.4.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectul
indicat la pct. 1.2.2., reieşind din procesul de execuţie, în conformitate cu normativele în
construcţii.
2.4.2. Perioada maximă de execuţie pentru obiectul indicat la pct. 1.2.2. va constitui 6 luni din
momentul înregitrării contractului la Trezoreria de Stat (se completează de către
autoritatea contractantă).
2.5. Perioada de garanţie
2.5.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate la pct. 1.2.2. va fi de 5 ani, iar
perioada maximă va constitui 5 ani (se completează de către autoritatea contractantă).
2.5.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă de garanţie
prevăzută la pct. 2.5.1. se resping de către grupul de lucru.
2.5.3. În cazul în care este ofertată o perioadă de garanţie mai mare decît perioada maximă de
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garanţie prevăzută la pct. 2.5.1., aceasta va acumula punctajul acordat pentru perioada
maximă de garanţie.
2.6. Licitaţia Limitată
(în cazul aplicării licitaţiei limitate capitolul 2 se completează cu următoarele puncte)
2.6.1. Cererea de preselecţie se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în formularul
DO-14 din secţiunea III.
2.6.2. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării cererii de preselecţie şi a
documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea,
capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară), iar autoritatea contractantă nu va
fi responsabilă pentru costurile respective.
2.6.3. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît cererea de preselecţie, însoţită de
documentele de calificare şi selecţie să fie primită de autoritatea contractantă la adresa şi
pînă la data limită de primire a cererii de preselecţie, stabilite în invitaţia de participare.
2.6.4. Cererea de preselecţie, însoţită de documentele de calificare, poate fi depusă direct sau
transmisă prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor
mijloace. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile
transmiterii, inclusiv forţa majoră.
2.6.5. Cererea de preselecţie, precum şi documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în
limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pot fi
întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele emise de
instituţii/organisme oficiale din ţara în care candidaţii străini sînt rezidenţi vor fi prezentate
în limba în care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere
autentificată în limba de stat a Republicii Moldova.
2.6.6. Ofertantul trebuie să prezinte cererea de preselecţie şi documentele de calificare prevăzute
la capitolul 2 în plicuri separate.
2.6.7. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în
cazul în care cererea de preselecţie este declarată întîrziată.
2.6.8. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi
cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA __________, ORA _____”.
2.6.9. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct.2.6.8., autoritatea
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea documentelor de
calificare.
2.6.10. Cererea de preselecţie şi documentele de calificare anexate care sînt depuse/transmise la o
altă adresă a autorităţii contractante decît cea stabilită în invitaţia de participare sau care
este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a cererii
de preselecţie se returnează nedeschisă.
2.6.11. Documentele de calificare vor fi examinate de grupul de lucru constituit de autoritatea
contractantă.
2.6.12. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunză-toare criteriilor de
calificare este considerat ofertant calificat.
2.6.13. Autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic depunător de cerere
pentru preselecţie rezultatele acesteia şi prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista
tuturor operatorilor economici preselectaţi.
2.6.14. În cazul candidaţilor selectaţi comunicarea reprezintă chiar invitaţia de participare, care va
fi însoţită de informaţii precise privind modalitatea depunerii ofertei.
2.6.15. În cazul celorlalţi candidaţi comunicarea va preciza dacă respectivul ofertant a fost exclus
sau necalificat, precum şi motivele care au condus la această decizie.
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3.

ELABORAREA OFERTEI

3.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei
3.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării documentelor de
calificare şi a ofertei sale, precum şi documentele care o însoţesc, iar autoritatea
contractantă nu va fi responsabilă pentru costurile respective.
3.2. Vizitarea amplasamentului
3.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului
să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie.
3.2.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv
împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării
ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care
s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori
deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune
ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.
3.3. Limba de redactare a ofertei
3.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii
Moldova. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi
documentele emise de instituţii/organisme oficiale internaţionale pot fi prezentate în limba
engleză, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba de stat a
Republicii Moldova.
3.4. Perioada de valabilitate a ofertei
3.4.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada de 45 zile (se
completează de către autoritatea contractantă) de la data deschiderii licitaţiei.
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va
fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.
3.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale,
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel
mult 60 de zile.
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei
pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.
Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de
acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
3.4.3. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va
pierde garanţia pentru ofertă.
3.5. Documentele ofertei
3.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
a) Propunerea tehnică
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte în totalitate
cerinţele pct. 2.3. şi 2.4., precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
b) Propunerea financiară
Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea
financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în
domeniu.

7

3.6. Documentele care însoţesc oferta
3.6.1. Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în
formularul DO-1 din secţiunea III.
3.6.2. Împuternicirea
Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este
autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.
3.6.3. Garanţia pentru ofertă
Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru ofertă în cuantum de 1 % (se completează de
către autoritatea contractantă) din valoarea ofertei fără TVA în formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară;
b) Transfer de bani pe contul instituţiei:
MF – Trezoreria de Stat
Centrul National de Sanatate Publica
Cont bancar: 3359502
Cont trezorerial: 461300000121901
Banca: MF-Trezoreria de stat
Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601001123
cu nota “Plata garanţiei bancare pentru ofertă”.
3.6.4. Documentele de calificare
Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea,
respectiv capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează
la pct. 2.1., 2.2. şi 2.3.
3.6.5. Lista fondatorilor ofertantului
Ofertantul trebuie să prezinte lista fondatorilor care va cuprinde numele, prenumele
acestora, precum şi codul personal.
3.7. Propunerea tehnică
3.7.1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de executare a lucrării cu
cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
În acest scop propunerea tehnică va conţine:
a) sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la lucrările ce fac obiectul ofertei
care include:
- descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor
aferente sistemului calităţii;
- listele procedurilor tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări
privind realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificărilor şi
încercărilor;
- laboratoarele proprii, sau în bază de contract, utilizate, acreditate şi
autorizate, cu un grad corespunzător lucrărilor;
b) graficul de execuţie a lucrării, completat conform formularului DO-13 din secţiunea
III;
3.8. Propunerea financiară
3.8.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul DO-2 din secţiunea III care reprezintă elementul
principal al propunerii financiare.
3.9. Garanţia pentru ofertă
3.9.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru ofertă. Cuantumul garanţiei pentru ofertă
constituie 1 % (se completează de către autoritatea contractantă) din valoarea ofertei fără
TVA prezentate. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă trebuie să fie egală cu
8

3.9.2.

3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

perioada de valabilitate a ofertei.
Cuantumul garanţiei pentru ofertă va fi stabilit proporţional valorii estimative a contractului
de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării
concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale.
Garanţia pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi constituită în formele prevăzute la pct.
3.6.3.
Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă vor fi respinse şi
returnate de către grupul de lucru.
Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu,
ofertantul pierzînd suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se află în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare nu constituie garanţia de bună execuţie în
perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;
c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de
achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;
d) ofertantul nu acceptă rectificările şi corectările greşelilor aritmetice;
e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de
semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.
Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la
data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună execuţie.
Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind
cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea
contractului, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei.
3.10. Dreptul de a solicita clarificări

3.10.1. Orice executant care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie are dreptul de a
solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea.
3.10.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări,
dar numai la solicitările primite cu cel puţin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea
ofertelor.
3.10.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări
cu cel puţin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au
obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a
solicitat clarificările respective.

4.

PREZENTAREA OFERTELOR
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4.1. Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei
4.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de
către autoritatea contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.
Adresa la care se depune oferta: mun. Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, cancelaria, et.1,
bir.103
Data limită pentru depunerea ofertei: __.__.2015, ora __:__ (se completează de către
autoritatea contractantă).
4.1.2. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în
invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi
asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
4.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a declara data limită pentru depunerea ofertei, caz în
care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită
stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei standard
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
4.2. Modul de prezentare
4.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei tehnice, al ofertei financiare şi un
exemplar al documentelor care o însoţesc.
4.2.2. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală
neiradiabilă şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie
semnate şi parafate conform prevederilor legale.
4.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sînt valide, doar dacă sînt
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
4.3. Sigilarea şi marcarea ofertei
4.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze oferta şi documentele care o însoţesc, într-un plic (colet)
închis corespunzător şi netransparent.
4.3.2. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea
ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată. Oferta
tehnică, oferta financiară şi ofertele alternative, precum şi documentele de calificare se vor
introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.
4.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia „A NU
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE __.__.2015, ora __:__”.
4.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor pct. 4.3.3. autoritatea contractantă
nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
4.4. Modificarea şi retragerea ofertei
4.4.1. Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
4.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea
contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.
4.4.3. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu
prevederile pct. 4.1.- 4.3., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod
obligatoriu, inscripţia “MODIFICĂRI”.
4.4.4. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei limită
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru ofertă.
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4.5. Oferte întîrziate
4.5.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în
invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea
datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
4.6. Oferte alternative
4.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite
oferte alternative. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele
prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.
4.6.2. Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativă are obligaţia de a depune şi oferta
de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi
exigenţelor de calitate, cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.
4.6.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu
proiectantul lucrării, care îşi va exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la fiecare
ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării
proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului iniţial.
4.6.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile pct. 4.6.2. nu vor fi luate în considerare.
4.7. Oferta comună
4.7.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind
obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.
Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice
consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se
prezintă completînd formularul DO-8 din secţiunea III .
4.7.2. Autoritatea contractantă solicită ca asocierea să fie formulată în scris înainte de depunerea
ofertei. Asociaţii vor desemna din rîndul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de
achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider
de asociaţie.
4.8. Interdicţia de a depune mai multe oferte
4.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu
au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.
4.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte
nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
4.8.3. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la pct. 4.8.1. sau 4.8.2.
va fi respinsă.

5.

DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
5.1. Deschiderea ofertelor

5.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorităţii contractante la data şi
în locul indicate în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin
reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor.
5.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează
nedeschise, conform prevederilor pct. 4.5.
5.1.3. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atît
de către membrii grupului, cît şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sînt prezenţi la
deschiderea ofertelor.
5.1.4. Fiecare membru al comisiei de licitaţie şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de
deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.
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5.2. Confidenţialitate
5.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea
afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
5.2.2. Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane
neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii
legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii
respective.
5.3. Fraudă şi corupţie
5.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze grupul de lucru în
procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei
cîştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
5.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta grupul de lucru asupra nici unei probleme
legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii
contractului de achiziţie publică.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc
oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea grupului de lucru şi numai în scris.
5.3.3. Grupul de lucru are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că
aceasta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.
5.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta
5.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare,
precum şi cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.
Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de
calificare este considerat ofertant calificat.
5.5. Examinarea ofertelor
5.5.1. Ofertele vor fi examinate de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă.
5.5.2. Grupul de lucru are obligaţia de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea
fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
5.5.3. În cazul unei oferte care are un preţ anormal de scăzut în raport cu lucrarea care urmează
să fie executată, grupul de lucru are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o
deсizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu
privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.
5.5.4. Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertelor;
b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările
solicitate;
c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii
tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este
determinată de corectarea erorilor aritmetice;
d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
e) explicaţiile solicitate conform pct. 5.5.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute
de documentele justificative cerute de grupul de lucru.
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5.6. Corectarea erorilor
5.6.1. Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, fără a
atrage implicaţiile de la lit. c) pct. 5.5.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice.
5.6.2. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
a) dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care
este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare
preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre se va lua în considerare valoarea
exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod
corespunzător.
5.6.3. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.
Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată
necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru.
5.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări
5.7.1. Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări nu poate fi
schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
5.7.2. Criteriul menţionat la pct. 5.7.1. este: oferta cea mai avantajoasă economic.
5.8. Evaluarea ofertelor
5.8.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează
de către grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a
ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
5.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului „cel
mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi
prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, şi a clasamentului în baza
căruia, după acordarea marjei de preferinţă internă, se stabileşte oferta cîştigătoare.
5.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza
criteriului „oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin
acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Autoritatea contractantă trebuie să
întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat şi a clasamentul în baza căruia,
după acordarea marjei de preferinţă, se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul reprezintă
media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al grupului de lucru şi se
înscrie într-un tabel al punctelor de calitate (modelul este prezentat mai jos).
Tabelul punctelor de calitate
Nr.
d/o
1.

Factorii de evaluare

Punctajul acordat

Preţul ofertei

85

2.

Perioada de execuţie

5

3.

Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi
aprobat în modul stabilit

5

4.

Perioada de garanţie asupra lucrărilor

5

Total:

100
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În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sînt obligatorii:
Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:
P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale
ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA.
Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel:
a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 2.4.1. se acordă punctajul
maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:
P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim acordat).
Punctajul pentru factorul de evaluare „Sistemul calităţii propus pentru execuţia lucrării” se
va acorda avînd în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la
lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de
execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus. Clasamentul
în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a
punctajului acordat.
Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă
potrivit formulei:
P gar
Pct. = --------- x 5
P max
Unde:
Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie
P gar = perioada de garanţie ofertată
P max = perioada maximă de garanţie.
5.8.4. Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate
pentru execuţia lucrării, exclusiv TVA.
5.8.5. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de
achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile
minime de calificare mai superioare.
5.8.6. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în
invitaţia de participare sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul
corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu
scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor
necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice.
5.8.7. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul
estimativ al achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării
elementelor preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţele tehnice stipulate în caietul
de sarcini şi de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte,
detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica
răspunsurile care justifică preţul respectiv.

6.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
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6.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii
6.1.1. Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în
cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştigătoare.
6.1.2. În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza
dacă oferta a fost respinsă şi care sînt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost
admisă, va indica numele ofertantului cîştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele
respective ale ofertei cîştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necîştigător.
6.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul
informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile
pct. 6.1.2., şi anume, în situaţia în care această furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului
public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare; sau
c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.
6.1.4. În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată
cîştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.
6.2. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
6.2.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:
a) nici unul dintre ofertanţi nu este eligibil sau nu a îndeplinit condiţiile de calificare
prevăzute la pct. 2.2., 2.3. şi 2.4.;
b) numărul de ofertanţi, care au depus oferte, este mai mic de trei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
- sînt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în
documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
- conţin în propunerea financiară preţuri despre care grupul de lucru a
demonstrat că nu sînt rezultatul liberei concurenţe;
- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
- prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit
valoarea fondurilor alocate resurselor financiare pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică respectiv;
d) circumstanţele excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică sau este imposibilă încheierea contractului.
6.2.2. Decizia de anulare nu creează vre-o obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu
excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.
6.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor atît
încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul
anulării.
6.3. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări
6.3.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către grupul de lucru. Preţul
global prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul
neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a
contractului de achiziţie publică.
Preţul ofertei este preţul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul
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6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

respectării pe deplin a condiţiilor contractuale.
Autoritatea contractantă va accepta actualizarea preţului contractului, conform
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu
executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a ofertelor.
În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui
ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii
contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de
lucrări.
Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică
are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie. Cuantumul garanţiei de bună execuţie
trebuie să fie egal cu 5 % din valoarea contractului de lucrări.
Garanţia de bună execuţie se constituie:
a) printr-o scrisoare de garanţie bancară întocmită în conformitate cu modelul prevăzut
în formularul DO-4 din secţiunea III;
b) prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz
antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Pe parcursul îndeplinirii
contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri
din sumele datorate şi cuvenite antreprenorului pînă la concurenţa sumei stabilite
drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să
înştiinţeze antreprenorul despre vărsămîntul efectuat, precum şi despre destinaţia
lui. Contul astfel deschis este purtător de dobîndă în favoarea antreprenorului.
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SECŢIUNEA II
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
CAIET DE SARCINI (model)
Obiectul: Lucrări de reparaţie în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul Medical, Secţia deservire
utilaj, Ghişeul unic de înregistrare
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi
67A
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală
Lucrări de reparaţie în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul Medical, Secţia deservire utilaj, Ghişeul
unic de înregistrare

Volumul lucrărilor

№ Simbol norme şi
crt. Cod resurse
1

2

Denumire lucrărilor
3
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de reparatie Vivarium
1.1.1. Demolari

2

RpCP45A

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,
BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
Demontarea usilor si ferestrelor metalice

3

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn usi, ferestre

4

RpCI42A

Demontarea elementelor de glafuri, etc.

5

RpCI42A

Demontarea elementelor de pervazelor etc.

6

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din gresie etc.

7

RpCK42A

8

RpCM33A

9

RpCJ35A

10

TRI1AA04B3

11

TsI50G

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de
ciment
Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramicavestiar
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte
prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta
15 km

12

CK50B

1

RpCG29C

Unitatea
de masura

Volum

4

5

m3

5,600

m2

5,200

m2

75,200

m

14,000

m

14,000

m2

191,200

m2

85,000

m2

312,800

m2

182,000

t

55,000

t

55,000

m2

191,200

m2

191,200

m2

191,200

1.1.2. Tavane

13
14

CF52B
CF57A

Tavane suspendate executate pe santier din ghipscarton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:
suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de
iluminat
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,
preparare manuala a mortarului
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
17

15

CN53A

16

CN06A

coloanelor si tavanelor
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

191,200

m2

191,200

m2

28,000

m2

20,000

100m2

0,050

m2

182,000

m2

182,000

m2

375,100

m

160,000

m2

375,100

m

160,000

m2

375,100

m2

320,000

m2

55,100

m2

289,300

m2

9,500

m2

45,400

m2

28,000

1.1.3. Pereti

25

CK18C

Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gipscarton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime
totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica
Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime
12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe
suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la
umplerea golurilor cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea
peste 4 m
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu
Betongrunt
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la
pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25
T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
Montarea coltarilor din aluminiu

26

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

27

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe
glet de ipsos, in 2 straturi
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu
montarea placajelor

17
18
19

RpCG22A
CF54A
CD51F

20

CN53A

21

RpCJ12A

22
23

24

CF50B
RpCJ06A

CF57A

28

RpCR09B

29

CI06C

1.1.4. Ferestre, usi, vitrine
30

31

32

CK12A

CK21A

CK23C

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,
profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv - usi oarbe, inclusiv ancadrament
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 camere,
LOWE, подоконый профиль) inclusiv furnitura si
plasa anti-tintari
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33

CK26B

Glafuri montate la ferestre din aluminiu

34

CK26C

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

35

CG01A

36

CN53A

37

CG17D1

m

14,000

m

14,000

m2

85,000

m2

191,000

m2

174,800

m2

16,400

m

76,700

m2

36,000

m

40,000

buc

10,000

m

9,000

m

9,000

m

6,000

m

16,000

buc

6,000

buc

4,000

buc

8,000

buc

6,000

buc

4,000

buc

3,000

buc

40,000

buc

21,000

buc

10,000

buc

13,000

buc

8,000

buc

8,000

buc

20,000

m2

36,000

buc

48,000

1.1.5. Pardoseli
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
Grunduirea pardoselelor existente din beton mozaicat
cu grunt "Betonocontact"
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale
sau mai mici de 16 m2
Pardoseli din placi laminat inclusiv plinte.

38

CG36A

39

CI14A

40

RpIB11A

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

41

RpIC18B

42

RpCU05I

43

IC36D

Demontarea tevii negre pentru instalatii, avind
diametrul de 20-32 mm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in
pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
Teava Polipropilena Stabi D 40

44

IC36C

Teava Polipropilena Stabi D 32

45

IC36B

Teava Polipropilena Stabi D 25

46

IC36A

Teava Polipropilena Stabi D 20

47

IC38D

48

IC38J

49

IC38C

50

IC38I

51

IC38B

52

IC38H

53

IC38A

54

IC38G

55

IC40B

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 40
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 40
Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 32
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 32
Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 25
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 25
Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 20
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 20
Bratara pentru fixarea conductelor D 1 1/2"

56

IC40B

Bratara pentru fixarea conductelor D 1 1/4"

57

IC40A

Bratara pentru fixarea conductelor D 1"

58

IC40A

Bratara pentru fixarea conductelor D 3/4"

59

IC37B

MP 20x1/2"

60

IB01A

Radiatoare din fonta M 140

61

IB20A

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate
cu adeziv

1.1.6. Sistema de incalzire
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62

ID06A

Robinet de aerisire D 15

63

ID04B

Robinet PP D 40

64

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a
conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 3/4" ... 2"

buc

12,000

buc

2,000

m

40,000

buc

9,000

buc

8,000

buc

3,000

buc

1,000

m

56,000

m

18,000

m

10,000

buc

10,000

m

18,000

m

18,000

m

10,000

m

10,000

buc

19,000

buc

2,000

buc

18,000

buc

36,000

buc

20,000

m

18,000

buc

12,000

buc

14,000

m

10,000

buc

18,000

buc

8,000

buc

3,000

buc

8,000

buc

1,000

1.1.7. Apa si canalizarea
Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru
functionari multiple
Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

65

RpSD02A

66

RpSC05A

67

RpSC06A

68

RpSC03B

69

RpSA03A

70

RpSB01C

71

RpSB01A

72

RpCU05I

73

SA16A

Demontarea unui vas de closet din faianta, complet
echipat
Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta
emailata
Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul
cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate
din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate
din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in
pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
Teava Polipropilena PN 20 D 20

74

SA16A

Teava Polipropilena PN 25 Stabi D 20

75

SA16B

Teava Polipropilena PN 20 D 25

76

SA16B

Teava Polipropilena PN 25 Stabi D 25

77

IC37B

MP 20x1/2"

78

SD01B

Robinet bila apa D 25

79

SD01A

Robinet bila apa D 15

80

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor D 20

81

SA37C

Bratara pentru fixarea conductelor D 25

82

SB05E

Teava din PVC D 110

83

SB06D

Piesa de legatura din PVC D 110

84

SA37I

Bratara pentru fixarea conductelor D 100

85

SB05C

Teava din PVC D 50

86

SB06B

Piesa de legatura din PVC D 50

87

SA37F

Bratara pentru fixarea conductelor D 50

88

SC07A

Vas pentru closet, complet echipat

89

SC04B

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar

90

SC02A

Cabina de dus
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91

SD04A

92

SD02A

93

SB26A

94

SF01A

95

SF04A

Baterie amestecatoare cu brat basculant avind
diametrul de 1/2"
Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau
fix, indiferent de modul de inchidere
Gura de scurgere (receptor) din fonta D 100
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei
de apa calda sau rece executata din conducte de otel,
zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind
diametrul de 3/8"-2"
Efectuarea probei de etanseitate si functionare a
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta,
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm
inclusiv

buc

8,000

buc

1,000

buc

2,000

m

56,000

10 m

2,800

m2

30,000

buc

12,000

m2

54,000

buc

32,000

m2

5,000

m2

4,500

kg

85,000

buc

2,000

buc

2,000

m2

5,000

m

1,200

m

1,200

m2

12,900

m2

12,900

m2

12,000

t

2,000

t

2,000

m2

12,900

m2

12,900

1.1.8. Ventilarea

97

RpCU05I

98

VA02A

99

CL20A

Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra,
zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii
rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in
pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie
drepte, din tabla zincata
Grile de ventilatie gata confectionate 200x200

100

VA10A

Cot din tabla zincata cu dimensiunele 250x250

101

VA10A

Teu din tabla zincata cu dimensiunele 250x250x250

102

CL18A

103

VD01A

104

VD04A

Elemente de sustinere pentru canale de ventilare si
ventilatoare din otel
Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de
ventilatie
Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie

96

RpVA35A

1.2. Lucrari de reparatie Punctul medical
1.2.1. Demolari
105

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn usi, ferestre

106

RpCI42A

Demontarea elementelor de glafuri, etc.

107

RpCI42A

Demontarea elementelor de pervazelor etc.

108

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din gresie etc.

109

RpCK42A

110

RpCJ35A

111

TRI1AA04B3

112

TsI50G

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de
ciment
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte
prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta
15 km

113

CK50B

1.2.2. Tavane

114

CF52B

Tavane suspendate executate pe santier din ghipscarton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:
suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de
iluminat
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,
preparare manuala a mortarului
21

115

CF57A

116

CN53A

117

CN06A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

12,900

m2

12,900

m2

12,900

m2

42,000

m2

12,000

m2

42,000

m

18,800

m2

42,000

m

18,800

m2

42,000

m2

42,000

m2

3,500

m2

2,400

m2

1,600

m2

1,200

m

1,200

m

1,200

m2

12,900

m2

12,900

1.2.3. Pereti

123

CK18C

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu
Betongrunt
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la
pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25
T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
Montarea coltarilor din aluminiu

124

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

125

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu
montarea placajelor

118

CN53A

119

RpCJ12A

120
121

122

126

CF50B
RpCJ06A

CF57A

CI06C

1.2.4. Ferestre, usi, vitrine

130

CK26B

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,
profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv - usi oarbe, inclusiv ancadrament
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 camere,
LOWE, подоконый профиль) inclusiv furnitura si
plasa anti-tintari
Glafuri montate la ferestre din aluminiu

131

CK26C

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

127

128

129

CK12A

CK21A

CK23C

1.2.5. Pardoseli
132

CG01A

133

CN53A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
Grunduirea pardoselelor existente din beton mozaicat
22

134

CG17D1

135

CG36A

136

CI14A

cu grunt "Betonocontact"
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale
sau mai mici de 16 m2
Pardoseli din placi laminat inclusiv plinte.

m2

3,400

m2

9,500

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate
cu adeziv

m

6,400

m2

2,600

m2

3,400

m

1,000

m

1,000

m2

18,000

t

2,000

t

2,000

m2

13,300

m2

13,300

m2

13,300

m2

13,300

m2

13,300

m2

18,000

m2

18,000

m2

41,500

m

6,000

m2

41,500

m

6,000

m2

41,500

m2

41,500

1.3. Lucrari de reparatie Sectia deservire utilaj
1.3.1. Demolari
137

RpCP45A

Demontarea usilor si ferestrelor metalice

138

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn usi, ferestre

139

RpCI42A

Demontarea elementelor de glafuri, etc.

140

RpCI42A

Demontarea elementelor de pervazelor etc.

141

RpCJ35A

142

TRI1AA04B3

143

TsI50G

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte
prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta
15 km

144

CK50B

1.3.2. Tavane

145
146

CF52B
CF57A

147

CN53A

148

CN06A

Tavane suspendate executate pe santier din ghipscarton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:
suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de
iluminat
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,
preparare manuala a mortarului
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

1.3.3. Pereti

154

CK18C

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu
Betongrunt
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la
pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25
T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
Montarea coltarilor din aluminiu

155

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

156

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet

149

CN53A

150

RpCJ12A

151
152

153

CF50B
RpCJ06A

CF57A
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existent, executate manual -

1.3.4. Ferestre, usi, vitrine

159

CK26B

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv - usi oarbe, inclusiv ancadrament
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 camere,
LOWE, подоконый профиль) inclusiv furnitura si
plasa anti-tintari
Glafuri montate la ferestre din aluminiu

160

CK26C

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

161

CN53A

162

CG36A

157

158

CK21A

CK23C

m2

5,200

m2

0,800

m

1,000

m

1,000

m2

13,300

m2

13,300

buc

7,000

m

66,000

buc

6,000

buc

7,000

m

52,000

m

14,000

buc

14,000

buc

22,000

buc

28,000

buc

12,000

buc

52,000

buc

14,000

buc

14,000

buc

14,000

buc

7,000

buc

2,000

buc

7,000

buc

7,000

buc

2,000

m

66,000

1.3.5. Pardoseli
Grunduirea pardoselelor existente din beton mozaicat
cu grunt "Betonocontact"
Pardoseli din placi laminat inclusiv plinte.

1.3.6. Sistema de incalzire
163

RpIB12B

Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente

164

RpIC18B

165

RpCU05I

166

RpIB02A

Demontarea tevii negre pentru instalatii, avind
diametrul de 20-32 mm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in
pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
Montarea radiatoarelor metalice Tip 22, 500x1000

167

IC36C

Teava Polipropilena Stabi D 32

168

IC36A

Teava Polipropilena Stabi D 20

169

IC38C

170

IC38I

171

IC38A

172

IC38G

173

IC40B

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 32
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 32
Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din
polipropilena D 20
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din
polipropilena D 20
Bratara pentru fixarea conductelor D 1 1/4"

174

IC40A

Bratara pentru fixarea conductelor D 3/4"

175

IC37B

MP 20x1/2"

176

IB20A

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire

177

ID06A

Robinet de aerisire D 15

178

ID04B

Robinet Polipropilena D 40

179

ID01A

Robinet tur D 1/2"

180

ID01A

Robinet retur D 1/2"

181

SD20B

Racord olandez cu diametrul 40x32

182

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a
24

conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 3/4" ... 2"

1.3.7. Apa si canalizarea
183

RpSA03A

184

RpSB01C

185

RpSB01A

186

RpCU05I

187

SA16A

Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul
cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate
din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate
din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in
pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
Teava Polipropilena PN 25 Stabi D 20

188

IC37B

MP 20x1/2"

189

SD01B

Robinet bila apa D 20

190

SD20B

Racord olandez cu diametrul 25x3/4

191

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor D 20

192

SB05E

Teava din PVC D 110

193

SB06D

Piesa de legatura din PVC D 110

194

SA37I

Bratara pentru fixarea conductelor D 100

195

SB05C

Teava din PVC D 50

196

SB06B

Piesa de legatura din PVC D 50

197

SA37F

Bratara pentru fixarea conductelor D 50

198

SC07A

Vas pentru closet, complet echipat

199

SC04B

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar

200

SD04A

201

SF01A

Baterie amestecatoare cu brat basculant avind
diametrul de 1/2"
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei
de apa calda sau rece executata din conducte de otel,
zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind
diametrul de 3/8"-2"
Efectuarea probei de etanseitate si functionare a
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta,
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm
inclusiv

202

SF04A

m

28,000

m

12,000

m

8,000

buc

6,000

m

18,000

buc

3,000

buc

4,000

buc

2,000

buc

28,000

m

12,000

buc

8,000

buc

8,000

m

8,000

buc

12,000

buc

6,000

buc

1,000

buc

1,000

buc

1,000

m

28,000

10 m

3,600

m3

3,000

t

4,000

t

4,000

m2

8,000

1.4. Lucrari de constructie Ghiseu de
inregistrare
1.4.1. Demolari
203

RpCB18G

204

TRI1AA04B3

205

TsI50G

206

CG01A

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,
beton armat
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte
prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta
15 km

1.4.2. Pardoseli
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
25

207

CN53A

208

CG36A

209

CH06A

Grunduirea pardoselelor existente din beton mozaicat
cu grunt "Betonocontact"
Pardoseli din placi laminat inclusiv plinte.

m2

8,000

m2

8,000

m

10,000

buc

2,000

buc

2,000

buc

40,000

buc

26,000

buc

32,000

buc

36,000

buc

13,000

buc

13,000

buc

42,000

buc

4,000

m

520,000

m

660,000

m

40,000

buc

1,000

buc

1,000

buc

2,000

buc

24,000

buc

66,000

buc

50,000

buc

11,000

buc

4,000

1.4.3. Scara din inox
Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm
inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu
rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de
beton, confectionata din teava de inox

2. Lucrari de montare
2.1. Lucrari de montare a utilajului
210

SC05B

Montarea chiuvetei din inox

211

VC07A

Montarea ventilatoarelor Nr.4

2.2. Electricitate in vivarium
2.2.1. Lucrari de electricitate in vivarium
212

RpEF23A

213

RpEC16A

214

RpEC16A

215

RpEE03A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv
tijele si globurile
Demontat intrerupatoare

216

RpEE14A

217

RpEE14A

218

08-03-594-7

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru
sau aluminiu,
Montarea prizelor tripolare constructie normala
montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri
din lemn sau plastic
Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip neingropat,
la instalatie deschisa
Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip
neingropat, la instalatie deschisa
Corp de iluminat 4x18LPO

219

08-03-594-7

Corp de iluminat 2x18LPO

220

RpED01A

221

RpED01A

222

RpED01A

Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*1,5
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*2,5
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 4*6

223

pret

224

pret

225

08-03-526-2

226

RpEQ04A

227

RpEJ06B

228

RpEJ06C

Panou electric montat pe perete echipat cu 12 automate
220V,25A si 6 prize triplate, inclusiv costul
echipamentului
Panou electric montat pe perete echipat cu 12 automate
220V,16A si 6 prize triplate, inclusiv costul
echipamentului
Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe
perete sau coloana, curent pina la 50A
Montarea cutiilor de distributie 0.2x0.1
Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de
iluminat
Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de
iluminat

2.2.2. Lucrari de electricitate in sectia deservire
utilaj
229

RpEF23A

230

RpEC16A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv
tijele si globurile
Demontat intrerupatoare
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233

RpEE14A

234

RpEE14A

235

08-03-594-7

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru
sau aluminiu,
Montarea prizelor tripolare constructie normala
montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri
din lemn sau plastic
Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip neingropat,
la instalatie deschisa
Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip
neingropat, la instalatie deschisa
Corp de iluminat 4x18LPO

236

08-03-594-7

Corp de iluminat 2x18LPO

237

RpED01A

238

RpED01A

239

RpED01A

Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*1,5
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*2,5
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 4*6

240

pret

231

RpEC16A

232

RpEE03A

241

08-03-526-2

242

RpEQ04A

243

RpEJ06B

244

RpEJ06C

Panou electric montat pe perete echipat cu 12 automate
220V,25A si 6 prize triplate, inclusiv costul
echipamentului
Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe
perete sau coloana, curent pina la 50A
Montarea cutiilor de distributie 0.2x0.1
Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de
iluminat
Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de
iluminat

buc

8,000

buc

8,000

buc

2,000

buc

2,000

buc

9,000

buc

2,000

m

90,000

m

76,000

m

22,000

buc

1,000

buc

1,000

buc

3,000

buc

12,000

buc

11,000

buc

7,000

buc

4,000

buc

4,000

m

25,000

m

30,000

buc

1,000

buc

2,000

buc

11,000

buc

4,000

buc

2,000

buc

2,000

2.2.3. Lucrari de electricitate in ghiseu de
inregistrari
245

RpEE03A

246

RpEE14A

247

08-03-594-7

248

RpED01A

249

RpED01A

250

pret

Montarea prizelor tripolare constructie normala
montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri
din lemn sau plastic
Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip neingropat,
la instalatie deschisa
Corp de iluminat 4x18LPO
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*1,5
Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG
3*2,5
Panou electric montat pe perete echipat cu 10 automate
220V,25A si 6 prize triplate, inclusiv costul
echipamentului
Montarea cutiilor de distributie 0.2x0.1

251

RpEQ04A

252

RpEJ06B

253

RpEJ06C

254

pret de piata

Chiuveta din inox cu dimensiunele 600x600x400

255

pret de piata

Ventilator nr.4

Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de
iluminat
Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de
iluminat

3. Utilaj

2.
3.

Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se vor prezenta certificate de calitate/conformitate pentru produsele utilizate
Mostre
27

4.

5.
6.
7.
8.
9.

La cererea beneficiarului, se vor prezenta mostre la toate produsele utilizate (la sediul beneficiarului
sau la sediul/depozitul antreprenorului.
Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a
terenurilor aferente
Transportarea materialelor utilizate se va efectua cu transportul antreprenorului.
Materialele se vor păstra la depozitul beneficiarului.
Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Conform proiectului aprobat de către Inspecţia de Stat în Construcţii.
Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Conform proiectului aprobat de către Inspecţia de Stat în Construcţii.
Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Conform proiectului aprobat de către Inspecţia de Stat în Construcţii.
Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Conform caietului de sarcini
Cerinţe privind calculul costului
Conform devizului de cheltuieli.
-----------------------Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat
de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
Autoritatea contractantă ___________

Data "____"________________ 20__

SECŢIUNEA III
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
MODELE DE FORMULARE
1.

2.

Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită grupului de
lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte formularele prevăzute în
prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL DO-1
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către___________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare, apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr._______________
din____________________________ privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua, luna, anul)

Nr. ______________, _____________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
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_______________________________________________________________________________
Subsemnaţii _____________________________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)

_______________________________________________________________________________
vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul_____________________________________________________________
(tipul, seria/numărul, emitentul)

_______________________________________________________________________
privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării „____”_________________ 20__
Cu stimă,
Ofertant,

___________________________
(semnătura)

L.Ş.

FORMULARUL DO-2
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ
Către ___________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai
ofertantului______________________________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să executăm ___________________________________________________________,
(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________ lei,
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:
____________________________________________________________________________ lei.
(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît
mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________
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_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de
(durata în litere şi în cifre)
________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie
(ziua/luna/anul)
pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[ ] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia standard
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data____________/__________/___________
___________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele_________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ
1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____________________ (% din
preţul total ofertat)

2.

Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă ___________________________
în cuantum de ____ % (din preţul total ofertat) constituie __________________________mii
lei

3.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate _________ luni calendaristice

4.

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la
data începerii execuţiei) ________ zile calendaristice

5.

Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_________ zile calendaristice

Ofertant,
_______________________________
(semnătura autorizată)

FORMULARUL DO-3
BANCA
_____________________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
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pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică
Către ___________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

adresa __________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________
______________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii_______________________, avînd sediul înregistrat la _________________________,
(denumirea băncii)

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de ___________________________________________________ să plătim suma
(denumirea autorităţii contractante)

de______________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca acesta să aibă
(suma în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să
specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:
a) ofertantul_________________________ îşi retrage sau modifică oferta în perioada de
(denumirea /numele)

valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul_________________________________
(denumirea /numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul_________________________________
(denumirea /numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări în perioada de
valabilitate a ofertei;
d) ofertantul__________________________ nu acceptă rectificările, corectările greşelilor
(denumirea/numele)

aritmetice;
e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea
contractului de achiziţie publică de lucrări.
Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de __________________
Parafată de Banca______________________________în ziua____luna______anul______
(semnătura autorizată)

FORMULARUL DO-4
BANCA
_____________________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
DE BUNĂ EXECUŢIE
Către_____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări______________________________,
(denumirea contractului)

încheiat între______________________________________________,în calitate de Antreprenor,
şi _____________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin
prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de
______________, reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
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Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate
suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a Antreprenorului.
Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________
În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Parafată de Banca________________în ziua_______luna____anul______
_______________________
(semnătura autorizată)
FORMULARUL DO-5
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al______________________________________
_______________________________________________________________________________
(denumirea/numele, prenumele şi sediul/adresa ofertantului)

_______________________________________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că respect
întocmai prevederile art.16 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
2. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sînt complete şi concrete în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, informaţii conform criteriilor
prevăzute la art.16 al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, inclusiv
documentele care confirmă conformitatea lucrărilor.
3. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate economică, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii
contractante_____________________________________________________________________
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă pînă la data de ___________________
_________________________________________________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării________________________
Ofertant,
_______________________

(semnătura autentificată la notar)

L.Ş
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FORMULARUL DO-6
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele _____________________________________
2. Codul fiscal ___________________________________________
3. Adresa sediului central __________________________________
4. Telefon ______________________________________________
Fax ___________________________________________________
Telex __________________________________________________
E-mail _________________________________________________
5. Certificatul de înregistrare____________________________________

(numărul, data înregistrării)

________________________________________________________________
(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________
_________________________________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat)__________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

__________________________________________________________________________
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________
_______________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ___________________________________
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie, mii lei

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie, echivalent
dolari SUA

1.
2
3
Media anuală:
Ofertant,
__________________

(semnătura autentificată la notar)

L.Ş.

FORMULARUL DO-7
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *)
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1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________
2. Numărul şi data contractului____________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului________________________________________
4. Adresa beneficiarului__________________________________________________
5. Ţara_______________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ) __________________
________________
b) finală
(la data finalizării contractului) ___________________

________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:___________________________________________________________
9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată _____________________________________________________
b) efectiv realizată __________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor__________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______
____________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări
prevăzute în contracte __________________________________
Ofertant
_____________________
(semnătura)

L.Ş.
____________

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor.

FORMULARUL DO-8
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de

adjudecare a execuţiei obiectivului de investiţie
__________________________________________________________________
(denumirea)
(forma de licitaţie____________________________________________________)
1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) ________________________
b) ________________________
c) ________________________
2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante):
a) ________________________
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b) ________________________
c) ________________________
d) ________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere __________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________
3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________
____________________________________________________________________________
3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite
______________________________________________________________________________________________
3.5. Condiţii de administrare a asociaţiei_____________________________________
3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate
____________________________________________________________________________
3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării_____
3.8.Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus
licitaţiei______________________________________________________
3.9.Alte cauze__________________________________________________________
Data completării
____________________

OFERTANT
(lider al asociaţiei)
___________________
(denumirea)
___________________
(semnătura autorizată)
L.Ş.
CONTRACTANŢI (Ofertanţi)
________________________
(asociaţi) (denumirea)
________________________
(semnătura autorizată)
L.Ş.
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FORMULARUL DO-9
ANTREPRENOR (OFERTANT)
_____________________________
_____________________________
LISTA SUBANTREPRENORILOR CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA
LA LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA EXECUŢIEI OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢIE
___________________________________________________________________________
denumirea investiţiei

Nr.
d/o

Valoarea
lucrărilor,
mii lei

Categoria de lucrări care i se încredinţează

Numele şi adresa
subantreprenorilor

1.
2.
3.
4.

Data completării
___________________
ANTREPRENOR (OFERTANT)
_______________________________
(semnătura autorizată)

FORMULARUL DO – 10
INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr.________ din ____________________
AVIZ
Ca urmare a solicitării (denumirea solicitantului, nr.____ din _____________) privind
participarea la licitaţia publică organizată pentru execuţia obiectivului de investiţie (denumirea
obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul
economic menţionat mai sus, comunicăm următoarele:
Nr.
d/o

Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor
efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii

Da

1

2

3

36

Nu
4

Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de
execuţie din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a
antreprenorului:

- cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau
totale ale lucrărilor;
- cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a
terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;
- cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei
în vigoare privind calitatea lucrărilor;
- cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;
………………………………………………….
………………………………………………….
Şeful Inspecţiei de Stat
în Construcţii_________________
NOTE:
1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii
preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.
2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai
obiectivă a comisiei de licitaţie.
3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către
fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în ultimii 3 ani.

FORMULARUL DO-11
ANTREPRENOR (OFERTANT)
_____________________________
_____________________________
DECLARAŢIE
privind personalul angajat în ultimele 12 luni
Nr
.
d/o

Funcţia

Studii de
specialitate

1
Diriginţi de
şantier
Maiştri
Specialişti
……………
……………
…………….

2

Vechimea în
munca în
specialitate (ani)

3

Numărul şi
denumirea
lucrărilor similare
executate în calitate
de conducător
4

Data completării
___________________
ANTREPRENOR (OFERTANT)
__________________________
(semnătura autentificată la notar)
L.Ş.
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Numărul
certificatului de
atestare
Data eliberării

FORMULARUL DO-12
ANTREPRENOR (OFERTANT)
_____________________________
_____________________________
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic
Nr.
d/o

0
1.
2.
3.
.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere,
depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de
ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării,
rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să
le adopte
1

Unitatea de
măsură
(bucăţi şi
seturi)
2

Asigurate
din dotare

3

Asigurate de la
terţi sau din
alte surse

4

n
Data completării
___________________
ANTREPRENOR (OFERTANT)
_________________________
(semnătura autentificată la notar)
L.Ş.

FORMULARUL DO-13
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII
________________________________________________________________
(denumirea lucrării)

Nr.
d/o
1.
2.

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului
Organizare de şantier
Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

Anul

…

Anul (n)

Luna
1

2
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3

…

N

3.

Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

…

Obiect …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
Ofertant
______________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL DO-14*
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

CERERE DE PRESELECŢIE
Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
______________________________________________________________________________
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr._________
din______________________________________ privind organizarea procedurii
(ziua/luna/anul)
______________________________________________________________________________
pentru atribuirea contractului_______________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)

prin prezenta ne exprimăm intenţia de a participa în calitate de ofertant la etapa de selectare.
Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi
anexăm la prezenta cerere documentele de calificare solicitate.
Data completării___________________

Cu stimă,
Ofertant
_________________________
(semnătura autorizată)

____________
* Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie limitată, pentru
etapa de selectare a candidaţilor.
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MODELE DE FORMULARE
pentru autorităţile contractante
1. Model de anunţuri de participare la licitaţia deschisă pentru achiziţia de lucrări
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumirea autorităţii contractante, adresa, codul fiscal, numărul de telefon, e-mail, telex,
telefax, rechizitele bancare.
Denumirea lucrărilor şi locul execuţiei lor.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări.
Tipul contractului de lucrări pentru care sînt solicitate oferte.
Amplasamentul lucrărilor.
Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrărilor.
Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte (loturi),
indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe
dintre acestea.
Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci cînd aceasta necesită
şi întocmirea proiectelor aferente.
Termenul limită de execuţie a contractului de lucrări.
Denumirea şi adresa autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar al
documentelor de licitaţie şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentelor de licitaţie.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor.
Data limită pentru depunerea ofertelor.
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.
Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.
Garanţiile pentru ofertele solicitate.
Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le
reglementează.
Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.
2. Model de anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Denumirea autorităţii contractante, adresa şi codul fiscal.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări.
Data semnării contractului de lucrări.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări.
Numărul de oferte primite.
Denumirea (numele) şi adresa ofertantului cîştigător.
Caracteristicile generale ale construcţiei contractate.
Preţul contractului.
Valoarea şi partea din contractul de lucrări care urmează să fie subcontractată, după caz.
10. Alte informaţii
3. Scrisoare de Acceptare
(scrisoare cu antet)
(data) (localitatea)
Pentru _________________________________________________________________
(numele ofertantului)

Adresa ofertantului:________________________________________________________
Prin prezenta vă informăm că oferta dumneavostră din _______________ pentru executarea
lucrărilor______________________________________________________________________
(numele contractului şi identificarea numărului după cum este indicat în condiţiile speciale ale ofertei)

pentru suma contractului echivalent a ________________________ ____________________
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(suma în cifre şi cuvinte)

(denumirea valutei),

corectată şi modificată, conform instrucţiunilor pentru ofertanţi, este acceptată de
___________________________
(numele autorităţii contractante)
Acceptăm / nu acceptăm (selectaţi unul) ca __________________________ în calitate de
(numele propus de ofertant)

ofertant cîştigător.
Prin prezenta vă informăm că puteţi începe executarea lucrărilor respective în conformitate
cu documentele de contract.
Semnătura autorizată ______________________________________________________
Numele şi funcţia semnatarului______________________________________________
Numele autorităţii contractante _____________________________________________
4. Model al procesului-verbal de deschidere a ofertelor

PROCES-VERBAL nr.____
încheiat la data de _____________201__ cu privire la
deschiderea licitaţiei pentru executarea lucrărilor
______________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)
Localitatea__________
Grupul de lucru, instituit prin decizia nr.___ din_______________, compus din:
1._________________________ - preşedinte
2. _________________________ - membru (reprezentant al Ministerului Finanţelor)
3._________________________ - membru (reprezentant al Ministerului
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale)
4._________________________ - membru (reprezentant al ______________)
5._________________________ - membru (reprezentant al ______________)
6._________________________ - membru ___________________________,
în comun cu organizatorul licitaţiei au procedat astăzi _________________201_, la ora____, la
deschiderea licitaţiei publice pentru execuţia lucrărilor sus-menţionate.
Participă ca invitaţi: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Preşedintele Grupului de lucru deschide licitaţia, indicînd scopul acesteia, prezintă succint
datele tehnice ale lucrărilor supuse licitaţiei şi dă citire componenţei Grupului de lucru.
Preşedintele Grupului de lucru menţionează că licitaţia este organizată în conformitate cu
prevederile legale, fiind aleasă forma de licitaţie (deschisă/limitată).
Au cumpărat documentele de licitaţie un număr de ___operatori economici, la deschiderea
licitaţiei participînd un număr de ___ operatori economici, după cum urmează:
1. Societatea Comercială _________str.______________nr.___ localitatea________,
reprezentată prin__________________, în calitate de _______________________.
2. Societatea Comercială ________str.___________nr.___ localitatea_____________,
reprezentată prin__________________, în calitate de _______________________.
3. Societatea Comercială _________str.____________nr.____ localitatea__________,
reprezentată prin__________________, în calitate de _______________________.
4. Societatea Comercială ___________str.__________nr.____ localitatea__________,
reprezentată prin__________________ în calitate de _______________________.
5. Societatea Comercială __________str.__________nr.____ localitatea___________,
reprezentată prin__________________, în calitate de _______________________.
Pînă la deschiderea ofertelor, preşedintele Grupului de lucru face o serie de precizări, şi
anume:
dacă ofertanţii au depus garanţia pentru ofertă la licitaţie şi sub ce formă;
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solicită împuternicirile în scris ale reprezentanţilor ofertantului;
dacă preţurile utilizate în oferte (unitare sau comasate) sînt cele solicitate de autoritatea
contractantă prin documentele licitaţiei. Acest lucru îl confirmă toţi participanţii;
dacă documentele de licitaţie cumpărate au fost clare, complete, fără ştersături sau adăugiri,
pentru a se întocmi ofertele în bune condiţii. Acest lucru îl confirmă toţi participanţii;
dacă ofertanţii au luat cunoştinţă de criteriile de selecţie şi procedura de punctaj a acestora,
care vor sta la baza adjudecării execuţiei obiectivului supus licitaţiei. Acest lucru îl confirmă toţi
participanţii;
dacă în valoarea ofertei este inclusă TVA, precum şi toate celelalte taxe legale. Acest lucru
îl confirmă toţi participanţii la licitaţie;
dacă ofertanţii au obiecţii la documentele licitaţiei sau la modul de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei. Ofertanţii declară ca au sau nu obiecţii.
(În cazul în care există obiecţii sau probleme ce urmează a fi clarificate, acestea se vor
soluţiona imediat, în conformitate cu prevederile legale). În funcţie de modul de soluţionare a
acestor probleme, se va purcede (sau nu) la deschiderea ofertelor.
Toate aceste clarificări vor fi consemnate în prezentul proces-verbal.
Urmează apoi deschiderea şi prezentarea ofertelor fiecărui operator economic în parte.
Toţi ofertanţii recunosc integritatea şi inviolabilitatea plicurilor care conţin ofertele.
La un loc vizibil se prezintă datele principale ale fiecărei oferte: valoarea, perioada de
execuţie, garanţia pentru ofertă şi perioada de valabilitate a ofertei.
Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie să ia
cunoştinţă de aceste date, ele se afişează într-un loc vizibil, sub formă de tabel, prezentate astfel:
Nr.
d/o

1.
2.
3.

Operatorul
economic

Valoarea
ofertei,
mii lei

Perioada de
execuţie, luni

Facilităţi
financiare,
mii lei

Durata de
valabilitate
a ofertei,
zile

Garanţia
pentru
ofertă,
mii lei

Total, din
care
Societatea
Comercială
Societatea
Comercială
Societatea
Comercială

Grupul de lucru solicită ofertanţilor, care nu au prezentat toată documentaţia ofertei, pînă la
data de _____________201__, ora______, să prezinte la sediul autorităţii contractante datele lipsă.
În caz de neprezentare a acestor date, pînă la data şi ora stabilită prin prezentul procesverbal, oferta respectivă va fi respinsă.
Preşedintele Grupului de lucru declară închise lucrările şedinţei de deschidere a licitaţiei,
urmînd ca membrii Grupului de lucru şi invitaţii să semneze procesul-verbal de deschidere a
licitaţiei. Grupul de lucru va analiza în detalii ofertele, în conformitate cu prevederile stabilite prin
documentele de licitaţie şi cu completările făcute la deschiderea licitaţiei, cu care ofertanţii au fost
de acord, în vederea adjudecării ofertei cîştigătoare.
Drept pentru care au încheiat în____________, prezentul proces-verbal, în_exemplare.
(localitatea)

Au luat cunoştinţă şi au semnat____________________________________________
Membrii Grupului de lucru________________________________________________
Invitaţii_______________________________________________________________
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5. Model de hotărîre a Grupului de lucru cu privire la adjudecarea lucrărilor
HOTĂRÎREA nr.____
a Grupului de lucru cu privire la adjudecarea lucrărilor
______________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

COD CPV: _______________-__
Din_______________ 201_
Localitatea____________
Grupul de lucru, instituit prin decizia nr.___ din____________________, compus din:
1._________________________ - preşedinte
2. ________________________ - membru (reprezentant al Ministerului Finanţelor)
3._________________________ - membru (reprezentant al Ministerului
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale)
4._________________________ - membru (reprezentant al ______________)
5._________________________ - membru (reprezentant al ______________)
6._________________________ - membru ___________________________,
în comun cu organizatorul licitaţiei, au procedat astăzi ______________201_, la ora____,
la adjudecarea contractului pentru execuţia lucrărilor sus-menţionate.
1. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei
1. Ordonatorul principal de credite ______________________________________
2. Sursa de finanţare _________________________________________________
3. Finanţarea lucrărilor se derulează
prin _____________________________________________________________
4. Organizatorul licitaţiei______________________________________________
5. Autoritatea contractantă________________________________________________
6. Forma de licitaţie aleasă____________________________________________
7. Invitaţiile de participare nr. ___ din _____________________
(publicat în ziarele………………………..).
Invitaţia de participare conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţie,
prevăzînd data ______ ora____ şi termenul limită de depunere a ofertelor şi data _____ ora__
pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului _________________________
(denumirea autorităţii contractante)

din________________________________________________
(adresa autorităţii contractante)

8. Documentele licitaţiei au fost întocmite de____ _____________________________
(denumirea companiei care a elaborate

documentele de licitaţie)

Adresa: ____________________________________________ tel._______________,
pentru ofertanţi în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor. Valoarea de
cumpărare a acestor documente este de ____ lei.
2. Modul de organizare şi derulare a licitaţiei
Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de
lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13 septembrie 2010.
Conform procedurii de licitaţie aleasă, organizatorul licitaţiei a trimis invitaţii la un număr
de ___ operatori economici, după cum urmează:
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1. Societatea Comercială
2. Societatea Comercială
__________________________
(sau altă variantă)
În urma anunţului publicat la _______________ în Buletinul achiziţiilor publice şi pe
pagina Web a Agenţiei s-au prezentat pentru procurarea documentelor licitaţiei următorii
contractanţi:
1. Societatea Comercială _____________________________________________
2. Societatea Comercială ____________________________________________
______________________
(sau altă variantă)

(În cazul în care forma de licitaţie aleasă este licitaţie limitată în două etape, se vor face
precizări referitoare la anunţul publicitar pentru acest gen de licitaţie, la preselecţia operatorilor
economici în baza criteriilor de preselecţie (eligibilitate), la nominalizarea operatorilor economici
care s-au prezentat la preselecţie, precum şi a celor selecţionaţi pentru etapa a doua).
Pînă la data-limită ____________________ ora__, de depunere a ofertelor, specificată în
invitaţia de participare (anunţ publicitar) la sediul organizatorului s-au depus un număr de__
oferte, după cum urmează:
1. Societatea Comercială _____________________________________________
2. Societatea Comercială _____________________________________________
____________________
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului_____________________ în ziua
de ______________la ora___, în prezenţa membrilor Grupului de lucru, reprezentanţilor
împuterniciţi ai operatorilor economici şi ai invitaţilor.
După deschiderea fiecărei oferte în parte Grupul de lucru a verificat conţinutul acestora
privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă prin documentele
licitaţiei, a descris situaţiile prezentate în oferte şi a dat citire principalelor date referitoare la
valoarea ofertelor, perioada de execuţie, perioada de valabilitate a ofertelor etc.
În urma deschiderii licitaţiei Grupul de lucru a acceptat (sau/nu) toate ofertele prezentate.
La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit un proces-verbal care a fost semnat de
membrii Grupului de lucru, de reprezentaţii operatorilor economici şi de invitaţi.
3. Analiza şi verificarea ofertelor de către Grupul de lucru
Pentru comparare, evaluare şi adjudecare, s-a aplicat procedura de calcul prin punctaj.
Oferta cîştigătoare este oferta care, prin însumare, totalizează punctajul maxim.
Criteriile de apreciere prin punctaj şi punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte au
fost comunicate operatorilor economici prin documentele de licitaţie.
În baza acestor criterii de apreciere s-au examinat şi comparat toate ofertele şi s-a
acordat punctajul în mod individual.
În conformitate cu fişele individuale de punctaj ale membrilor Grupului de lucru s-a
întocmit, prin însumare, centralizatorul de punctaj, verificat şi semnat de preşedintele Grupului de
lucru.
În urma analizei ofertelor, Grupul de lucru a constatat următoarele:
1. Pentru licitaţiile în două etape se vor face referiri concrete asupra modului şi condiţiilor
de calificare (descalificare), precum şi asupra modului de selecţionare (neselecţionare) a
contractanţilor.
2. Pentru fiecare ofertă în parte se vor face toate clarificările Grupului de lucru, prezentate
contractanţilor pentru diferite situaţii (în scris – atît solicitarea, cît şi răspunsul).
3. Situaţii de subevaluare sau supraevaluare, cu explicarea în detalii a cauzei care le-a
generat.
44

4. Lucrări – lipsă/introduse suplimentar.
5. Preţuri folosite pentru întocmirea ofertei la date diverse faţă de cele solicitate de
autoritatea contractantă prin documentele de licitaţie.
6. Greşeli de calcul aritmetic şi modul lor de corectare.
7. Modul de reflectare a constatărilor făcute de Grupul de lucru asupra acordării punctajului
(inclusiv pînă la eliminarea unui operator economic care prezintă abateri grave).
8. În cazul în care se prezintă o ofertă alternativă, se va analiza şi fundamenta acceptarea
sau respingerea acesteia.
9. Se vor face precizări privind criteriile de apreciere prin punctaj şi punctajul prezentat în
documentele de licitaţie, precum şi privind modul de acordare a punctajului, de completare
individuală a fişelor de punctaj etc.
Fişele individuale de punctaj şi centralizatorul acestora se vor anexa la hotărîrea de
adjudecare adoptată de Grupul de lucru.
4. Adjudecarea licitaţiei
În temeiul celor expuse mai sus, conform centralizatorului de punctaj, contractanţii au
obţinut următoarele puncte în ordine descrescătoare:
1. Societatea Comercială __________________ puncte _________________________
2. Societatea Comercială __________________ puncte _________________________
…………………………..
În baza acestui punctaj acordat, Grupul de lucru a hotărît, în unanimitate, adjudecarea
execuţiei lucrărilor __________________________________________________
__________________________________________________________________
ofertantului: Societatea Comercială _________________, cu sediul în _____________
str.______________________nr.__________, cu oferta valorică (minus facilităţile financiare
acceptate) de___________lei şi o perioada de execuţie de __________________
zile
calendaristice, care a totalizat un punctaj maxim de _________ puncte.
Se va prezenta, după caz, situaţia în care Grupul de lucru nu votează în unanimitate
contractantul cîştigător, menţionîndu-se cîte voturi au fost pro, cîte contra, avînd, totodată,
obligativitatea de a nominaliza membrii care au votat contra şi de a le cere acestora să prezinte o
contestaţie ce va fi ataşată la hotărîrea de adjudecare, în care vor fi expuse principalele
considerente ce au stat la baza selectării altui ofertant decît cel desemnat cîştigător prin
majoritatea voturilor.
Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare se află la
sediul autorităţii contractante _________________________ din______________________
str.________________________ nr.__.
5. Concluzii
Grupul de lucru, analizînd datele prezentate prin documentele de licitaţie, procesul-verbal
de deschidere a licitaţiei şi punctajele obţinute de contractanţi în urma analizei,
HOTĂRĂŞTE:
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Moldova, se stabileşte că, pentru
execuţia lucrărilor care fac obiectul licitaţiei _________________________________, ofertantul
cîştigător este Societatea Comercială __________________________________,cu oferta valorică
de _______________ lei şi cu o perioadă de execuţie de __________ zile calendaristice.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa şi
va invita în scris ofertantul cîştigător Societatea Comercială _____________________, pentru a
constitui garanţia de bună execuţie în vederea semnării contractului.
Autoritatea contractantă va comunica, de asemenea, în scris, celorlalţi ofertanţi
necîştigători rezultatul licitaţiei, prezentînd, sintetic, motivele pentru care oferta lor nu a fost
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adjudecată.
3. Contractul de execuţie a lucrărilor va fi încheiat cu ofertantul cîştigător după expirarea
duratei legale pentru depunerea eventualelor contestaţii şi va cuprinde toate datele prezentate în
ofertă, inclusiv procedura de actualizare a situaţiilor de plată, în funcţie de evoluţia ulterioară a
preţurilor şi tarifelor resurselor din ofertă, după cum au fost precizate în documentele licitaţiei.
După semnarea contractului, autoritatea contractantă va elibera garanţiile pentru oferte
ofertanţilor necîştigători.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărîre de adjudecare a licitaţiei în patru
exemplare la ____ __________ 20__, la sediul autorităţii contractante.
GRUPUL DE LUCRU
Numele şi prenumele
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________

Semnătura

6. Modelul documentaţiei de deviz
Documentaţia de deviz care este prezentată în componenţa ofertei va fi întocmită conform
normativelor în domeniu şi va fi prezentată în trei formulare, potrivit modelului:
Formularul nr.7
____________________________
(denumirea obiectivului)

DEVIZ-OFERTĂ
Valoarea de deviz _____ lei
Întocmit în preţuri curente
Nr.
d/o

Simbol norme
şi cod resurse

Lucrări şi
cheltuieli

Unitatea
de măsură

Cantitatea,
conform
datelor din
proiect

1

2

3

4

5

1.
Cheltuieli directe

lei

Asigurarea socială

%

Asigurarea medicală

%

Total

lei

Transportarea materialelor

%

Total

lei

Cheltuieli de regie

%

Total

lei

Beneficiu de deviz

%

Total

lei
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Valoarea de deviz, lei
Pe unitate
de măsură
(inclusiv salariu)

Total
(inclusiv salariu)

6

7

Ajustarea valorii (după caz)

%

Total

lei

TVA

%

Total deviz
Inclusiv salariu
Întocmit

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

Verificat

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

Formularul nr.3
____________________________
(denumirea obiectivului)

DEVIZ-OFERTĂ
Borderou de resurse
Valoarea de deviz _____ lei
Întocmit în preţuri curente
Nr.
d/o

Simbol norme
şi cod resurse

Lucrări şi
cheltuieli

Unitatea
de măsură

Cantitatea,
conform
datelor din
proiect

Pe unitate
de măsură

Total

1

2

3

4

5

6

7

Manopera
1.
Total
manopera
Materiale
1.
Total materiale
de construcţie
Utilaje de construcţie
1.
Total materiale
de construcţie

Total
Cheltuieli directe

lei

Asigurarea socială

%

Asigurarea medicală

%

Total

lei

Transportarea materialelor

%

Total

lei

Cheltuieli de regie

%

Total

lei

Beneficiu de deviz

%

Total

lei

Ajustarea valorii (după caz)

%
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Valoarea de deviz, lei

Total

lei

TVA

%

Total deviz
Întocmit

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

Verificat

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

Formularul nr.5
____________________________
(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREŢURI UNITARE
(formular desfăşurat)
Nr.
d/o

Simbol norme
şi cod resurse

Lucrări şi
cheltuieli

Unitatea
de măsură

Consum
de resurse
pe unitate
de măsură

Pe unitate
de măsură

Total
(inclusiv salariu)

1

2

3

4

5

6

7

Valoarea, lei

1.

Întocmit

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

Verificat

_______________________________________________________________
(funcţia, semnătura)

7. Forma actului (proces-verbal) de recepţie lunară a lucrărilor
Antreprenor _________
Autoritatea contractantă
Obiect ______________
Cod CPV ______________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________-__
Valoarea lucrărilor executate
_____________________ lei

PROCES-VERBAL

de recepţie a lucrărilor executate
pe luna_________________________ 20___
Întocmit în preţuri curente
Nr.

Simbol norme

Lucrări şi

Unitatea

Cantitatea,
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Valoarea de deviz, lei

d/o

şi cod resurse

cheltuieli

de măsură

conform
datelor din
proiect

Pe unitate
de măsură
(inclusiv salariu)

Total
(inclusiv salariu)

1

2

3

4

5

6

7

1.
Cheltuieli directe

lei

Asigurarea socială

%

Asigurarea medicală

%

Total

lei

Transportarea materialelor

%

Total

lei

Cheltuieli de regie

%

Total

lei

Beneficiu de deviz

%

Total

lei

Ajustarea valorii (după caz)

%

Total

lei

TVA

%

Total deviz
Inclusiv salariu

ÎNTOCMIT

APROBAT

Antreprenor general (subantreprenor)
_________________________________
_________________________________

Autoritatea contractantă
_________________________________
_________________________________

(denumirea)

(denumirea)

_________________________________

_________________________________

L.S.

L.S.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
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MODELUL-TIP DE CONTRACT

A C H I Z I Ţ I I

P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _________
“___”_________20__

__________________________
(municipiu, oraş, raion)

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. ___ din ___
_________201_, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. __ din __ ________ 201_, între
______________________________________________________________________________,
cu sediul în ____________________________________, ______________________________,
(denumirea autorităţii contractante)

(localitatea)

str._________________________________ cont, telefon ____________, fax ___________, email_________________,
înregistrat
la
Camera
Înregistrării
de
Stat,
cu
nr.______________din
________________
201_,
reprezentat
prin
_______________________________________________ , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
şi______________________________________, cu sediul în ________________________
(denumirea operatorului economic)
(localitatea)
str. ___________________________, telefon __________, fax _____________,
email_________________________, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. ______________din ________________ 201_, autorizat pentru activitatea în construcţii:
autorizaţia nr.
_____________
din
______________________201_,
eliberată de
______________________________________, pe un termen de _____ani, pentru genurile de
activitate______________________________________________,
reprezentat
prin
________________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)
Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările _____________________________________
____________________________________ (descrierea succintă), Cod CPV: _____________-__
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a
normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6 luni din momentul înregitrării
contractului la Trezoreria de Stat.
3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi
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recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării
lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul
în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor
în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din
contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de ____________ lei (inclusiv TVA).
4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului.
4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.
4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de
recepţie finală.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.
Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE
SPECIALITATE
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o
calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.
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6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei
subcontractări.
Articolul 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de
către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia
de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de
a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se
desfăşoară activitatea.
7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
păstrează la şantier, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către
Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele
stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul
general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor
financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform
ordinii tehnologice de execuţie.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin
datorită lipsei acestor documente.
7.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi
pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de
muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier
şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a
contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.
7.10 Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile
parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de __% din valoarea lunară a acestora pînă la
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atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la
completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă
de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest
scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul
trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi
de destinaţia lui.
7.11. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de
recepţie finală.
7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru
ofertă.
7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel
tîrziu la expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii
asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.
7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de
folosire sau a celor explicite în contract.
7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp
cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de
execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.
7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează
în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite,
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de către Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în
imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrărilor.
7.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la
dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt
hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi
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profesionale.
7.23. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de
actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în
cauză.
7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din
punct de vedere calitativ.
7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24.,
Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări,
punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor
în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente
acest fapt.
7.27. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va
evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările
provizorii.
7.28. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi
aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.
Articolul 8. FORŢA DE MUNCĂ
Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare
angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
Articolul 9. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta
este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele
nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale
prefabricate etc.
9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va
anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile
clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la
examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia
Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că
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lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie,
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de
Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu
s-a convenit altfel, fără plată:
a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita
amplasamentului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate
de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportă proporţional de către aceştia.
Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în
acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi
se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.
Articolul 10. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE
GARANŢIE
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model
este de 5 ani.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei
notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ,
părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă
prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care
a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor
îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a
lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de
construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările
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executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris,
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie
să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să
îndepărteze zăpada şi gheaţa.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament
sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
intervenite şi care pot fi dovedite.
11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului,
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0.1 % din
valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în
momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
Articolul 12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a
fost dovedită.
Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau
are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia
lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a
lucrărilor;
d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi
13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare
anterior dăţii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care
va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
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trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de
garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol după rezilierea contractului.
13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu
respectarea prevederilor legale.
1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi
calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
Articolul 14. DISPOZIŢII FINALE
14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate,
în altă limbă de circulaţie internaţională.
14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul
contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea
plăţilor integrale, aferente acestora.
BENEFICIAR

ANTREPRENOR

adresa poştală
__________________________

adresa poştală
____________________________

cont de decontare/trezorerial
Nr._____________________
banca
_________________________
denumirea
adresa poştală a băncii
________________________
cod
Nr.______________________

cont de decontare
Nr. _______________________
banca
___________________________
denumirea
adresa poştală a băncii
_________________________
cod
Nr.__________________________

cod fiscal ________________
(semnătura autorizată)
autorizată)

cod fiscal_________________
(semnătura

L.Ş.

L.Ş.

* În funcţie de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă este
în drept să includă careva clauze suplimentare.
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru
ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Rubrica
Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
Autoritatea contractantă/Organizatorul CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
procedurii:
Obiectul achiziţiei:
Lucrări de reparaţie în edificiul Centrului Național de Sănătate Publică: Vivariu,
Punctul Medical, Secţia deservire utilaj, Ghişeul unic de înregistrare
Numărul procedurii:
14/02773
Tipul obiectului de achiziţie:
Licitaţie publică
Codul CPV:
45453000-7
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor 85 din 06.11.2015
Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
Surse speciale
publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Plăţi/mijloace financiare din partea
Nu se utilizează
partenerului de dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Destinatarul:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Limba de comunicare:
De stat
Pentru clarificarea documentelor de
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
atribuire, adresa autorităţii contractante Tel: 022-574-574 022-574-519
este:
Fax: 022729725
E-mail: achizitii@cnsp.md
Persoana de contact: OŢEL GHENADIE

2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire Lucrări solicitate

Lucrări de reparaţie a edificiilor CNSP
45453000-7 Lucrări de reparaţie a edificiilor CNSP

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Bucată

1.00

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Lista volumului de lucrări este anexată în
DL Lucrari de reparaţie a edificiilor CNSP
pentru anul 2015-2016 din fila
"Documente"

3. Criterii şi cerinţe de calificare

5
6
7
8

Denumirea documentului/cerinţelor
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit
pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de
resurse creditare în sumă de minim (suma)
DO-1 (Scrisoare de inaintare)
DO-2 (Oferta)
Devizele (formularele 3, 5, 7)
Garanţia pentru ofertă

9
10

DO-5 (Declaratie privind eligibilitatea)
DO-6 (Informatii generale)

Nr.
1
2
3
4

Cerinţe suplimentare
Nu se cere

Obl.
NU

Nu se cere
Nu se cere

NU
NU

Nu se cere

NU

original
original
original
DO-3 (Garantia bancara) sau transfer de bani pe contul
instituţiei
original
original

DA
DA
DA
DA
DA
DA

16
17
18

DO-7 (Experienta similară)
DO-8 (Informatii privind asocierea)
DO-9 (Lista subantreprenorilor)
DO-10 (Aviz de la Inspecţia de Stat în Construcţii)
DO-11 (Declaratie privind personalul angajat in ultimile 12
luni)
DO-12 (Dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic)
DO-13(Grafic de executie a lucrarii)
Certificat de inregistrare a întreprinderii

19

Licenţa de activitate

20

Manualul calităţii

21
22

Lista fondatorilor
Certificat privind lista sau existenţa restanţelor la bugetul
public naţional
Ultimul raport financiar
Recomandări din partea altor beneficiari
Certificat de atestare a Dirigintelui de şantier
Perioada de garanţie a lucrărilor
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani
Lichiditatea generală
Confirmarea deţinerii Laboratoarelor proprii autorizate şi
acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste
Laboratoare

11
12
13
14
15

23
24
25
26
27
28
29

original
original
original
original
original

DA
DA
DA
DA
DA

original
original
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului
numele, prenumele, codul personal
copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

DA
DA
DA

copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului
copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului
copie, confirmată prin ştampila şi semnătura participantului
5 ani
900000 lei
mai mare de 100 %
copie, confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii Nu se aplică,
comerciali acceptaţi vor fi:
Termenul de livrare/prestare/executare: Perioada de execuţie a lucrărilor: 6 luni din momentul înregistrării contractului la
Trezoreria de Stat
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
10% avans din suma alocată pentru anul 2015, 90% în termen de 10 zile calendaristice
după executarea lucrărilor
Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
45 zile
Ofertele în valută străină:
Nu se acceptă

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Nu vor fi
Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform
formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 461300000121901
Contul bancar: 3359502
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 14/02773 din 23.11.2015"
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1

5.2

Licitaţie publică nr. 14/02773
Pentru achiziţionarea de: Lucrări de reparaţie în edificiul Centrului Național de Sănătate
Publică: Vivariu, Punctul Medical, Secţia deservire utilaj, Ghişeul unic de înregistrare
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 23.11.2015 10:00
Pentru depunerea ofertelor, adresa
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
autorităţii contractante/organizatorului Tel: 022-574-574 022-574-519
procedurii este:
Fax: 022729725
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 23.11.2015 10:00
Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

5.3

Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Data, Ora: 23.11.2015 10:00

6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:
Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Oferta cea mai avantajoasă economic

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.2
6.3

BNM
23.11.2015
Pe tot lotul în întregral
Preţul ofertei - 85 puncte,
Perioada de execuţie - 5 puncte,
Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit - 5 puncte,
Perioada de garanţie asupra lucrărilor - 5 puncte

7. Adjudecarea contractului
7.1
7.2

7.3

7.4

Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

5.00%
Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 461300000121901
Contul bancar: 3359502
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 14/02773 din 23.11.2015"
5 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei
de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
Bahnarel Ion ________________________________

