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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea serviciilor de proiectare la obiectivul ”Reparația și amenajarea 

subteranei din șos.Hîncești 145 (gara de Sud)” 

prin procedura de mică valoare 

 

1. Denumirea autorității contractante: Pretura sectorului Centru 

2. IDNO: 1007601009406 

3. Adresa:MD-2001 mun. Chișinău, str. Bulgară, 43 

4. Numărul de telefon:022271513, fax 022272059 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: pretura@chisinaucentru.md 

6. 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/lu

crărilor 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 45000000-7 

Servicii de 

proiectare la 

obiectivul 

”Reparația și 

amenajarea 

subteranei din 

șos.Hîncești 145 

(Gara de Sud)” 

Buc. 1 
Tema tehnică de 

proiectare anexată 

 

 

79 000,00 

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

oferta (se va selecta): 

1) Pentru lot întreg; 

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

9. Termenii și condițiile de executare solicitați: 30 zile. 

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022. 

11. 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;  

Nr. 
Denumirea 

documentului/cerințelor 
Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: 

Obl. 

Da /Nu 
1 Neîncadrarea în situațiile ce determină 

excluderea de la procedura de atribuire, 

ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 

131 din 03.07.2015 

Original potrivit Formularului 3.3 al documentelor de 

licitație, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

Ofertantului 

da 

2 Declarația privind conduita etică și 

neimplicarea în practici frauduloase și 

de corupere 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei 

participantului. Formularul (F3.4) 

da 

3 Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 

Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată 

prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului 

da 
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4 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; da 

5 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei 

participantului Formularul (F3.1) 

da 

6 Formularul informativ despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei 

participantului Formularul (F3.5) 

da 

7 Ultimul raport financiar, înregistrat la 

biroul național de statistică (2020) 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului;  

da 

8 Demonstrarea experienței operatorului 

economic în domeniul de activitate 

aferent obiectului contractului ce 

urmează a fi atribuit. 

 

 

Declaraţie privind experienţa similară F3.6 sau Declarație 

privind lista serviciilor executate în ultimul an de activitate 

F3.7. Se prezintă original, confirmat prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei ofertantului potrivit Formularului 

F3.6  și Formularului 3.7 

Experiența în domeniu: Minim 2 ani  

 

 

da 

9 Demonstrarea accesului la utilajele, 

instalațiile și/sau echipamentele tehnice 

indicate de autoritatea contractantă, pe 

care aceasta le consideră necesare 

pentru îndeplinirea contractului ce 

urmează a fi atribuit 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului conform Formularului F3.8  

 

 

 

da 

10 Demonstrarea accesului la personalul 

necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a obiectului 

contractului ce urmează a fi atribuit 

(personalul de specialitate care va avea 

un rol esențial în îndeplinirea acestuia) 

Declarație privind personalul de specialitate (indicând 

persoanele)  propuși pentru implementarea contractului – se 

prezintă original, confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului potrivit Formularului F3.9 

 

 

 

da 

11 Certificatul de atestare tehnico-

profesională în domeniu respectiv 

copia, eliberată de către Organul național de dirijare în 

construcții  confirmată prin semnătura și ştampila 

ofertantului 

da 

12 Deviz ofertă se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu, 

confirmate prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

ofertantului 

da 

13 
Graficul de executare a lucrărilor original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului potrivit Formularului F3.2 

da 

14 Declarație privind confirmarea 

identității beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau 

grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani 

Se prezintă la semnarea contractului – se prezintă în 

original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. 

da 

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea se va efectua la 

suma totală a ofertei după criteriul prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate. 

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

a) Depunerea ofertelor: - 

 

- până la: (ora exactă) – 15:00 

- pe: (data)  - 29.10.2021 

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

Pretura sectorului Centru – mun.Chișinău, str.Bulgară nr.43, bir.11 

Ofertele se prezintă în limba română însoțite de documentele obligatorii solicitate potrivit p.11 

al anunțului de participare, se sigilează în plic cu indicarea denumirii procedurii, denumirea 

ofertantului ți se prezintă la sediul Preturii sectorului Centru. 

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

16. Locul deschiderii ofertelor: sediul Preturii sectorului Centru 
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Ofertele întârziate vor fi respinse 

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.  

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

română 

19. Data plasării anunțului de participare pe site: 21.10.2021 

20. Alte informații relevante: ________________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Rusu Pavel 

 

                                                                                                               L.Ș. 
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