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Nr. 08/03

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Prin prezenta, Vă informăm că Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” organizează un concurs prin
licitație deschisă, pentru achiziţionarea lucrărilor de reparație a încăperilor, conform cerințelor
menţionate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezenta solicitare.
Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse mai jos:
1. Obiectul achiziţiei și cerințele față de acesta:
- lucrări de reparație a încăperilor, conform cerințelor menţionate în Anexa nr. 2 la prezenta solicitare.
2. Sursa de finanţare: din contul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” în baza contractului
comercial.
3. Modul de prezentare a ofertei:
a) Documentele necesare de a fi prezentate de către ofertant sunt specificate în Anexa nr. 1.
a) oferta se prezintă în limba de stat;
b) oferta se întocmeşte clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile şi aplicarea
ştampilei operatorului economic;
c) preţul se indică în lei moldoveneşti, cu toate taxele incluse şi cu condiţia INCOTERMS 2013
DDP, conform CP L.01.01-2012;
d) perioada de valabilitate a ofertei este de cel puțin 90 (nouăzeci) zile calendaristice;
e) oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Î.S.
„Centrul de telecomunicaţii speciale”;
f) oferta se prezintă în original până la data de 18.04.2017, ora 11:00, la sediul Beneficiarului,
menţionat mai sus;
g) oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la locul
destinaţiei (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1), dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a
ofertelor, indicat la litera f);
h) fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.
4. Documentele necesare de a fi prezentate de către ofertant sunt specificate în Anexa nr. 1.
Documentele care urmează a fi prezentate în fotocopii se autentifică prin înscrierea pe fotocopia
documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” şi

prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia şi se certifică prin aplicarea
ştampilei operatorului economic.
5. Oferta cîştigătoare se va stabili în conformitate cu criteriile specificate în Anexa nr. 1.
6. În cazul în care ofertantul în cauză va fi desemnat cîştigător al concursului, Î.S. „Centrul de
telecomunicaţii speciale” îşi rezervă dreptul de a solicita de la acesta informaţii suplimentare, care
certifică:
a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat,
dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de
achiziţii pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
b) situaţia financiară (în baza datelor din ultimul bilanţ contabil și raport financiar);
c) faptul că nu este insolvabil, blocat financiar, în stare de faliment și activităţile acestuia nu
sunt suspendate (să nu fie intentată procedura de insolvabilitate, să nu fie aplicat sechestru pe conturi
etc.);
d) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia țării;
e) neaplicarea, pe parcursul ultimilor 5 ani, faţă de funcţionarii operatorului economic a unor
sancţiuni disciplinare, administrative şi penale în legătură cu activitatea lor profesională sau cu
furnizarea de informaţii eronate în scopul încheierii unui contract de achiziţie.
7. Condiţiile de contractare: contractul se va încheia între Î.S. „Centrul de telecomunicații
speciale” şi ofertantul desemnat câştigător în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din
momentul anunțării cîștigătorului prezentului concurs. Achitarea pentru serviciile prestate se va
efectua lunar, în conformitate cu prevederile contractuale.
Persoana de contact: Dmitri Rоmаnеsсu.
Telefon de contact: 022 820 908; fax: 022-250-522.
Cu respect,
Preşedintele grupului de lucru
pentru achiziţii

Dmitri RОМАNЕSСU

Anexa nr. 1
1. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
1

2

3

4
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15

16

Denumirea
documentului/cerinţelor
Minim ani de experienţă
specifică în executare lucrări
similare
Valoarea a unui contract similar
îndeplinit pe parcursul ultimilor
5 ani
Disponibilitate de bani lichizi
sau capital circulant, sau de
resurse creditare în sumă de
minim 1 000 000,00 MDL
Scrisoare de înaintare

Descriere cerințe

Obl.

Minim 3 ani

DA

1 500 000 lei, inclusiv TVA
Fotocopia contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.
Minim 1 000 000,00 lei
Fotocopie extras din contul curent

DA

Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului. Forma 1.
Oferta
Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului. Forma 2.
Graficul de executare
Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului. Forma 3.
Certificat/Decizie de înregistrare Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
a întreprinderii/Extras din
participantului.
Registrul de Stat al persoanelor
juridice
Licența de activitate
Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului.
Informații generale despre
Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertant
participantului. Forma 4.
Raport Financiar pentru anul
Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
2016
participantului.
Cifra medie anuală de afaceri în 2 000 000,00 lei, fără TVA
ultimii 3 ani
Declarația privind experiența
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună)
similară sau declarația privind
trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi
lista principalelor lucrări
până la data limită de depunere a ofertelor) un contract ce a
executate în ultimul an de
avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac
activitate
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu
75 % din valoarea viitorului contract. Forma 5 sau valoarea
cumulată a tuturor contractelor, executate în ultimul an de
activitate, să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului
contract. Forma 6.
Certificatul de atestare tehnico- Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
profesională a dirigintelui de
participantului.
șantier
Demonstrarea accesului la
Documente prin care se demonstrează că operatorul economic
personal/ un organism tehnic de are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce
specialitate, care să garanteze
vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor
asigurarea unui controlul al
ce fac obiectul viitorului contract. Fotocopie, confirmată prin
calității.
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
Avizul Inspecției de Stat în
Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Construcțiii
participantului.

DA

DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA

DA

DA

DA

17 Manualul Calității

Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului.
18 Perioada de garanție a lucrarilor Minim 2 ani
19 Recomandări la contractele
Fotocopie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
prezentate pentru demonstrarea participantului.
lucrărilor similare executate în
ultimii 5 ani
20 Devizele locale aferente ofertei Formaularele 3, 5, 7 conform CP L.01.01-2012 pentru Lista cu
cantitățile de lucrări indicate în Anexa 2. Original, confirmat
prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

DA
DA
DA

DA

2. Pregătirea ofertelor
1 Oferte alternative:
Nu vor fi
2 Ediția aplicabilă a Incoterms şi DDP - Franco destinație vămuit, INCOTERMS 2013
termenii comerciali acceptați
vor fi:
3 Termenul de
Până la 4 luni din momentul semnării contractului.
livrare/prestare/executare:
4 Metoda şi condiţiile de plată După executarea lucrărilor și prezentarea Proceselor verbale de recepție a
vor fi:
lucrărilor executate
5 Perioada valabilității ofertei va 90 zile
fi de:
6 Ofertele în valută străină:
Nu se acceptă

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

Preț cel mai scăzut

10.00%

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie;
a) Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) în cuantum de
10% din valoarea contractului,
sau
b) în forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea
succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de
10% din valoarea a acestora pînă la atingerea a 10% din valoarea
contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de
bună execuţie.

FORMA 1
OFERTANT _____________________________________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Către____________________________________________________________________________
_
(denumirea solicitantului şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare, apărut în Monitorul Oficial nr. 109-118 (6032-6041), din 7
aprilie 2017, privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului _________________
_____________________________________________________________________________
(denumirea contractului de licitație publică)
subsemnaţii____________________________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)
_____________________________________________________________________________
Vă transmitem alăturat următoarele:
1.Documentul__________________________________________________________________
(tipul, seria/numărul, emitentul)
_____________________________________________________________________________
privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilite 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:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMA 2

OFERTĂ
Către_________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_____________________________________________________________________________
Stimaţi domni,
1.

Examinînd documentaţia 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)
_____________________________________________________________________________
pentru suma, fără TVA, 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 câștigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de executare anexate în_____________________luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______________ zile,
___________________
(durata în litere şi în cifre)
________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.

Pînă la încheierea, semnarea contractului 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 că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să

constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia 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 executare va fi constituită sub formă ___________________________
în cuantum de ____ % (din preţul total ofertat) și 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 executării) ______________________________ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_________________________________ zile calendaristice

Ofertant,
_______________________
(semnătura autorizată)

FORMA 3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)
Nr.
d/o
1.
2.

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

3.

Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

…

Obiect …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

Anul
Luna
1

…
2

Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

3

…

Anul (n)
N

FORMA 4
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele __________________________________________________________
2. Codul fiscal ________________________________________________________________
3. Adresa sediului central _______________________________________________________
4. Telefon ___________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________________
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

1.
2
3
Media anuală:
Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie, echivalent
dolari SUA

FORMA 5
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
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
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
_____________________

(la data finalizării contractului) ______________________

exprimată
în echivalent
dolari SUA
______________________
______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:____________________________________________________________________
9. Perioada de executare 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
__________________________________________________________________________
Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMA 6
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. Obiect Denumirea/nume
Calitatea
crt. contract beneficiar/Adresa antreprenorului*)

Preţ
contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada
de
execuţie a
lucrării
(luni)

Numărul
şi data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

1
2
...

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
*)

Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

