
ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionare
(sc indică obiectul achiziţiei 
prin procedura de a
(tipul procedurii de achiziţii

IDNO: 100360015 

Adresa: r. Dubăsa

a Lucrărilor de reparaţie curentă la Oficiul Medicilor de Familie din s. Pirita
i)

ohiziţie Cererea ofertelor de preţ 
e)

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

7793

7, s. Coşniţa, str. Păcii, 70

4. Numărul de telefo ii/fax: 0248 44 704

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: 

cnifdubasari@ms.md/csdubasari.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadruI procedurii în SIA li SAP

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achii ţie comună): IMSP CS Dubăsari

8. Beneficiarul invită peratorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea 
bunurilor/servi 

or/lucrări or 
solicitate

ciil Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare lot 

în parte)

Lotul

4545300
0-7

Reparaţie ciu
la Oficiul 
Medicilor de 
Familie din 
Pirita

ntă

buc. 1 buc. 
(lucrare)

Obiectul achiziţiei îl 
constituie înlăturarea şi 
lichidarea fisurilor din 
pereţii despărţitori care 
prevede execuţia lucrărilor 
de reparaţie curentă a 
pereţilor interiori: 
descoperirea/desfacerea 
fisurii pe linia dezvoltării 
acesteia cu lăţimea fâşiei de 
10-25mm;
curăţirea fisurii de praf cu 
aplicarea soluţiei de grund; 
chituirea fisurii cu amestec 
uscat pe bază de ipsos cu 
aplicarea fâşiei din plasă de 
sticlă cu lăţimea dc 20cm 
pe lungimea fisurii, inclusiv 
şi îmbinarea dintre perete- 
tavan;
gletuire cu amestec uscat a 
întregii suprafeţe a pereţilor

151210,98



9. Admiterea sau

10. Termenii şi con
de către Prestator I,

11. Termenul de va

cu aplicarea plasei din fibră 
de sticlă din ambele părţi a 
peretelui;
execuţia stratului de 
finisare şi pregătitor pentru 
vopsire;
vopsirea pereţilor.

Valoarea estimativă totală 151210,98

interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

( iţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Toate serviciile vor fi prestate 
a sediul Beneficiarului In termenele indicate pe lot. Prestatorul va asigura

prestarea serviciile r în corespundere cu toate cerinţele înaintate.

abilitate a contractului: 25.10.2021

12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):__

Nr.
d/o

nu
(indicaţi da sau nu)

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 
t ocumentaţie):

Descrierea 
criteriului/cerintc i

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: Nivelul minim/ 

Obligativitatea

Formularul ofertei Origina! confirmat prin semnătura electronică 
formularului F3.1. din documentaţia de atribuire

conform

Garanţie pentru 
ofertă

Garanţia de bună 
execuţie

Forma garanţiei -  1 %:
a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 
contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei 
Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei
Codul fiscal: 79592
IBAN: MDI2NB000000000004914852
Cod bancar: NBMDMD2X
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de
achiziţie prin LD ”

sau,
b) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă 
de o bancă) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a 
— Formulare pentru depunerea ofertei din documentaţia de 
atribuire

Da

Da

Forma garanţiei de bună execuţie -  5%:
a. Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul 
autorităţii contractante, conform următoarelor date 
bancare:
Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei 
Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei 
Codul fiscal: 79592 
IBAN: MD65NB000000000004914771 
Cod bancar: NBMDMD2X
cu nota “Pentru garanţia de bună executare a contractului 
la procedura de achiziţie prin LD” 

sau
b. Garanţia de bună execuţie emisă de o bancă conform
formularului F3.3 din documentaţia de atribuire.________________________

Da
(se va prezenta 

de către 
ofertantul 

câştigător la 
încheierea 

contractului)
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Specificaţii tehnice

Specificaţii de p

Original confirmat prin semnătura electronică —conform 
brmularului F4.1. din documentaţia de atribuire

•et

"ormularul DUAE

Original confirmat prin semnătura electronică -conform 
formularului F4.2. din documentaţia de atribuire
Original confirmat prin semnătura electronică

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderi i/Exir 
s din Registrul dt 
stat al persoanelor 
juridice, emis de 
către organul 
împuternicit 
conform ţării de 
reşedinţă a 
ofertantului

Certificat de 
atribuire a contuli i 
bancar eliberat de 
banca deţinătoare 
de cont după data 
punerii în aplicare 
a codurilor IBAb

Raport financiar

IMPORTANT: In 
art.65 alin. (4), prezentan 
ofertei financiare (F4.

Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 
electronică sau după caz, semnătura şi ştampila 
ofertantului

Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 
electronică sau după caz, semnătura şi ştampila 
ofertantului

Copia ultimului raport financiar, semnat de reprezentatul 
companiei de audit, de contabilul certificat sau avizate de 
către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova -  
varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului sau după caz, semnătura şi 
ştampila ofertantului______________________________  _______________________  __ _______________

Da

Da

Da

Da

Da

Da

conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 şi anume, 
ea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice (F4.1), 
formularului DUAE şi garanţia pentru ofertă”.■2)

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţia electronică

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut, fără
TVA.

Evaluarea va fi efec uată pe lot (obiectul achiziţiei), cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant
şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei. 

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: [ora exactă! 16.00 

pe: [data] 25 08.2021

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

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

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor f i  respinse.

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

21. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: num. Chişinău, bd. Ştefan ce! Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: n/a

23. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 17.08.2021
A

24. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:________ ______________
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare____________________________ ______

Se va utiliza/accepta

sistemul de comenzi electronice Se va utiliza/accepta
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta 
Se va utiliza/accepta

Conducătorul grupului de lucru:

mailto:contestatii@ansc.md

