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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperișului la clădirea CNTS din str. 

Decebal 113, mun. Bălți 

 

 prin procedura de achiziție: cererea ofertelor de prețuri 
 

 

1. Denumirea autorității contractante: CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A 

SÂNGELUI 

2. IDNO: 1006601004242 

3. Adresa: str. Academiei nr.11, mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: +373  22109080/+373 22109085 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: singe@ms.md/http://cnts.md/ 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/l

ucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

  Lotul 1     

1 45260000-7  Lucrări de reparație 

a acoperișului la 

clădirea CNTS din 

str. Decebal 113, 

mun. Bălți 

Lucrare 1 Specificația 

deplină se prezintă 

în caietul de 

sarcini și 

cantitatea de 

lucrări, anexate la 

Documentația 

Standard. 

235.000,00 lei cu 

TVA 

Valoarea estimativă totală 
235.000,00 lei cu 

TVA 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vor fi acceptate 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 60 de zile 

calendaristice din momentul semnării Contractului şi primirea ordinului (dispoziţiei) de 

începere a lucrărilor emis de Beneficiar 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la expirarea termenului de garanție asupra 

lucrărilor executate 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  
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Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 1 Oferta 

Formularul F3.1, Semnat digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 
Da 

2. 3 Grafic de  executare a lucrărilor 
Formularul F3.3 Semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 
Da 

3. 4 DUAE  

Semnat digital, utilizând semnătura 

electronică avansată calificată de către 

operatorul economic 
Da 

4. 5 Devizul-ofertă 

Semnat digital, utilizând semnătura 

electronică avansată calificată de către 

operatorul economic 
Da 

5. 6 
Declaraţie privind obligaţiile 

contractuale faţă de alţi beneficiari 

Formularul F3.8 Semnat digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 
Da 

6. 3 Declarație privind experiența similară 

Declarație privind experiența similară 

conform Formularul F3.9 Semnată digital, 

utilizând semnătura electronică avansată 

calificată de către operatorul economic 

Da 

7. 3 

Declarație privind lista principalelor 

lucrări executate în ultimul an de 

activitate 

Declarație privind experiența similară 

conform Formularul F3.10 Semnată digital, 

utilizând semnătura electronică avansată 

calificată de către operatorul economic 

Da 

8. 3 

Declarație privind dotările specifice, 

utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului conform 

Formularul F3.11 Semnată digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 

Da  

9.  

Declarație privind personalul de 

specialitate şi/sau a experţilor 

propus/propuşi pentru implementarea 

contractului 

Declarație privind personalul de specialitate 

propus pentru implementarea contractului 

conform Formularul F3.12 Semnată digital, 

utilizând semnătura electronică avansată 

calificată de către operatorul economic 

Da  

10. 3 

Lista subcontractanților și partea/părțile 

din contract care sunt îndeplinite de către 

aceștia 

Declarație privind subcontractanții și 

partea/părțile din contract care sunt îndeplinite 

de către aceștia conform Formularul F3.13 

Semnată digital, utilizând semnătura 

electronică avansată calificată de către 

operatorul economic 

Da 

11.  Informație privind asocierea 

Declarație privind asocierea conform 

Formularul F3.14 Semnată digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 

Da 

12.  
Scrisoare de garanție bancară pentru 

ofertă 

Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de 

către Bancă operatorului economic 
Da  

13.  Garanţie de bună execuţie 
Formularul F3.16, Semnat și ștampilat de 

către Bancă operatorului economic 
Da 

14.  

Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, de resurse creditare sau alte 

mijloace financiare conform IPO14   

dovada deținerii în cont a sumei de 100.000 lei Da  

15. 3 
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 

ani conform IPO14  
nu mai mică de 400.000,00 lei Da  

16. 3 Lichiditate generală conform IPO14  nu mai mică de 100% Da  

17. 3 
Certificatul de atestare tehnico-

profesională a dirigintelui de șantier 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

ofertantului Semnată digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 

Da  

18. 3 Manualul Calității 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

ofertantului Semnată digital, utilizând 

semnătura electronică avansată calificată de 

către operatorul economic 

Da  

19. 3 Perioada de garanție a lucrărilor   minim 24 luni Da  



3 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică. 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică 

trei runde de participare 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-

cost 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: 
Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea puncte 

1 Preţul ofertei P(n)/ 235000 x 80 80  

2 Perioada de execuţie 60/P(n) x 10 10 

3 Perioada de garanţie asupra lucrărilor P(n)/60 x 10 10 

 

Algoritmul de calcul 
 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: 
P(n) = (preţ (n)/ 235000,00 lei x 80). 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale 

ofertate pentru execuţia lucrărilor inclusiv TVA 

 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă 

astfel: 

P(n) = (60 zile de executare a lucrărilor / P (n) x 10). 

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra 

lucrărilor” se acordă astfel: 

P(n) = (P (n)/ 60 luni garanție x 10). 

 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: https://achizitii.md/ro/public/tender/21039158/  
 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat 

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):nu a fost publicat 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ nu a fost publicat 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: nu se cere 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039158/


Dепumirеа instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau пu
depunerea electronicб а ofertelor sau а сеrеrilоr de
participare

Se accepta

sistemul de comenzi electTonice Nu se accepta
fасturаrеа electronicй se accepta
plltile electronice se accepta

34. Contractul iпtri sub inciden{a Acordului privind achizi{iile guvernamentale al
Organiza{iei Mondiale а Comer{ului (пumаi in cazul anun{urilor transmise ýрrе рuЬliсаrrэ
in Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе): tlи

35. Alte informa{ii relevante:
35.1. Gаrап{iа pentru оfеrti: va fi in чаlоаrе de 1,00% din чаlоаrеа ofertei cu ТVА
[forma gаrапliеi de participare a/b/cJ
а) Oferta vafi iпsо|itd de о Gаrапliе репtru ofertd (emisd de о Ьапсd соmеrсiаld) сопfоrm

formularului F3.2 diп sесtriuпеа а 3-а - Formulare репtru dерuпеrеа ofertei
Sau
Ь) Gаrап|iа репtru ofertd рriп trапфr la сопtul autoritd|ii сопtrасtапtе, сопfоrm urmdtoarelor
date Ьапсаrе:
Вепеfiсiаrul рldlii:Сепtrul Na{ional de Transfuzie а SAngelui
Dепumirеа Вdпсii:Мiпistеrul Finan{elor - TR Chi9iniu buget de stat
С о dul fi s с а/; 1 006б0 1 0 0 4242
С о пtul de de с опt are; МD5бТRРСАА5 1 84 1 0А004 1 9АА
Сопtul Ьапсаr: TREZMD 2х
сu поtа "Репtru setul dосumепtеlоr de atribuire" salj "Peпtru gаrап|iа репtru ofertd la procedurar
de achizi|ie publicd пr. _diп _" sau
с) Дltе forme ale garaпliei Ьапсаrе acceptate de autoritatea сопtrасtапtd.
35.2. Garan{ia de Ьчпi execu{ie: va fi in valoare de 5,00% din pre{ul contractului adjudecat
а) Gаrап|iа de Ьuпа execu|ie (emisd de о Ьапсd comerciald) coпformformularului F3.3 sau
Ь) Gаrап|iа de Ьuпа execu|ie рriп trапфr la сопtul autoritd|ii сопtrасtапtе, сопfоrm
urmdtoarelor date Ьапсаrе :

Сепtrul Na{ional de Transfuzie а Singelui
Dепumirеа Bdпcii:Ministerul Finan{elor - TR Chi;inйu buget de stat
Codul fi scal: 1006б01004242
С опtul de de с опt are; МD5бТRРСАА5 1 84 1 0А004 1 9АА
Сопtul Ьапсаr: TREZMD 2х
сu поtа "Gаrапliа de Ьuпd execu|ie" satJ "Репtru garaп|ia de Ьuпd execu|ie la procedura de

achiziyie рuЬliсd пr. diп "
Sau
с) Дltе forme ale garaп|iei de Ьuпd execu|ie acceptate de autoritatea сопtrасtапtd.

Conducitorul grupului de lucru:

SVETLANA CBBOTARI
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