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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea Lucrări de reparație a căilor de acces la aparatul de cântărit 

amplasat pe teritoriul Postului Vamal Otaci (intrare) 

prin procedura de achiziție COP  

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” 

2. IDNO: 1005600036924 

3. Adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase 7 

4. Numărul de telefon/fax: 022-822-021; 068693838 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ctif@ctif.gov.md; www.ctif.gov.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 şi 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 Publică,  Servicii informaționale 

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/luc

rărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

Valoarea 

estimată 

fără TVA 

( MDL) 

1.  45233000-9 

Lucrări de reparație (a 
căilor de acces la aparatul 

de cîntărit amplasat pe 
teritoriul Postului Vamal 

Otaci (intrare) 

81 m2 
Conform caietului de sarcini 

anexat  
 

Valoarea estimativă totală 120 000,00 

 

N.B:   Ofertanților li se va permite accesul pe teritoriul PV Leușeni doar anunțând preventiv autoritatea 
contractantă cu o zi înainte. 

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

(se va selecta):     pe lista întreagă___               

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_______________________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Antreprenorul va executa 

lucrările de reparație în termen de pînă la 10 zile din data semnării contractului, respectând toate 

rigorile actelor normative și tehnice în vigoare. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.04.2021 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu (indicați da sau 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 (se menționează respectivele acte cu putere de lege şi 

acte administrative) 

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

eliminarea acestora şi 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 

Demonstrarea eligibilității  (în 

conformitate cu art.18 al Legii nr.131 

din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice) 

Confirmarea prin DUAE 

Obligatoriu la 

cerere (după 

evaluarea 

DUAE) 

2 
Formularul ofertei  Formularul 3.1 Obligatoriu 

3 
Oferta tehnică conform caietului de sarcini Obligatoriu 

4 

Demonstrarea experienței Declarație scrisă privind 

executarea lucariilor similare în 

ultimii 3 ani 

Obligatoriu 

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

procedurii negociate), după caz nu e cazul 

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

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

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

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

preț. 

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

ponderile lor: 

 
Nr. 

ord 
Factorii de evaluare Punctajul maxim alocat (puncte) 

1 Prețul ofertei 85 puncte 

2 

Garanția lucrărilor executate 12 luni – 5 puncte,  

pentru fiecare lună suplimentară se 

adaugă cite un punct, 

maxim  – 15 puncte 

 

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Prețul Ofertei” se acordă astfel: 

1. Pentru cel mai mic preț se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; 

2. Pentru alt preț decât cel prevăzut la pct. 1 se acordă punctajul astfel: 

                            Preț minim 

 P (puncte ofertă) = ------------------ x   Punctajul maxim alocat 

                                  Preț ofertei   

 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: conform datelor SIA RSAP  

- pe: conform datelor 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: 20 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  
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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. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
da 

sistemul de comenzi electronice nu 

facturarea electronică da 

plăţile electronice nu 

28. Alte informaţii relevante: --________________________________ 

               

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________               L.Ș. 
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