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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind 

execuția lucrărilor de restaurare a soclului fațadei, căile de acces și pereților de 

sprijin exteriori și amenajarea teritoriului 

 

prin procedura de achiziție de valoare mică 
 

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională de Integritate. 

2. IDNO: 1012601000203 

3. Adresa: Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  

4. Numărul de telefon/fax: 022/820632 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.ani.md, 

ludmila.ionitel@ani.md     

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

documentația de atribuire: ludmila.ionitel@ani.md    

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):  

8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface 

necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea 

următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

 71242000-6 Lotul 1.  Elaborarea documentației de proiect  

  

1.1 Elaborarea schiței de 

proiect privind 

conceptul soluțiilor 

tehnice de reparație 

capitală a spațiilor din 

subsolul edificiului și a 

construcției amplasate la 

sol, amenajarea 

teritoriului și montarea 

unor ascensoare noi. 

obiect  1 
Documentația de 

proiect se va 

elabora în 

conformitate cu 

normativele și 

standardele în 

vigoare și ținând 

cont de 

prevederile 

caietului de 

sarcini anexat. 

200 000 

  

1.2 Elaborarea 

documentației de proiect 

privind execuția 

lucrărilor de amenajare 

a teritoriului. 

obiect 1 

  

1.3 Elaborarea 

documentației de proiect 

privind execuția 

lucrărilor de restaurare a 

soclului fațadei, căile de 

acces și pereților de 

sprijin exteriori. 

obiect 1 

Valoarea estimativă totală 200000,00 

 

http://www.ani.md/
mailto:ludmila.ionitel@ani.md
mailto:ludmila.ionitel@ani.md


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

oferta (se va selecta): Pentru toate loturile 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice  

11. Termenii și condițiile de prestare: 4 luni  

12. Termenul de valabilitate a contractului: Până la recepția la terminarea lucrărilor  

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

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul 

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

de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul  

15. Scurta descriere a criteriilor de selecție:  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. NOTĂ 

1. Toate formularele vor fi 

completate fără nici o modificare 

sau abatere de la original, spațiile 

goale fiind completate cu 

informația solicitată; 

2. Formulare originale / copie a 

documentelor menționate în 

prezentul anunț de participare, vor 

fi prezentate de către ofertant 

autorității contractante.   

DA 

2. 
Demonstrarea capacității de 

exercitare a activității profesionale 

Extrasul din Registru de Stat al 

persoanelor juridice va fi prezentat 

în copie semnat și ștampilat de 

către ofertant.  

Da 

Certificatul/le privind atestarea 

tehnico profesională a 

specialiștilor privind capacitatea 

de exercitare a activității de 

proiectare va/vor fi prezentat (e) în 

copie semnat (e) și ștampilat (e) de 

către ofertant. 

Da 

3. 
 Demonstrarea capacității tehnice şi  

profesională 

Operatorul economic va 

demonstra că în cadrul entității 

arhitectul șef și inginerul șef 

propus pentru executarea 

contractului în cauză dețin o 

experiență profesională practică 

în proiectare de minim 1 an.  

Va fi prezentat în original semnat 

și ștampilat de către ofertant CV 

arhitectului șef și a inginerului 

șef. 

Da 

  Formularul 3.2 

Grafic de  executare a 

documentației de proiect, 

Da  



va fi prezentat în original semnat 

și ștampilat de către ofertant 

4. Oferta financiară  

Formularul 3.1  

Oferta, 

va fi prezentat semnat și ștampilat 

la sediul autorității. 

Da 

Formularul 4.1 

Specificații tehnice 

va fi prezentat în original semnat 

și ștampilat de către ofertant 

Da  

Formularul 4.2 

Specificații de preț 

va fi prezentat în original semnat 

și ștampilat de către ofertant 

Da  

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

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

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț; 

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 10-00  

- pe: 29 mai 2020  

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin e-mail sau la sediul 

autorității contractante  

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zile  

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

23. 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 

24. 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) 

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.05.2020 

26. 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 
 

sistemul de comenzi electronice  

facturarea electronică Se va utiliza 

plățile electronice Se va utiliza 

27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu  

28. Alte informații relevante:  

 

Președinte ANI                                            / SEMNAT/                                        Rodica ANTOCI 



 

 

Formularul ofertei (F3.1) 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în 

formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

 

Data depunerii ofertei:  „___” _____________________ 20__ 

Către:   ____________________________________________ 

[numele deplin al autorității contractante] 
 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. 

___________________________________________________________. 

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, 

următoarele servicii _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceți o descriere succintă a serviciilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicând toate sumele și valutele 

respective] 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și 

valutele respective] 

e) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice. 

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din 

contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu 

incidență în domeniul achizițiilor publice. 

 

Semnat:________________________________________________     

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.2 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

_____________________________________________________________________________ 

(denumirea serviciilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 … N 

1. Faza 1 

 

     

2.  

 

 

 

 

Faza 2 

Schiță de proiect 

__________________ 

 

     

3. 

 

 

 

 

Faza 3 

Proiect de execuție (desene și 

deviz): 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

     

… Faza 4 

: 

__________________ 

__________________ 

 

     

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Funcția în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei  __________________________ 
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Specificații tehnice (F4.1) 

  [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] 
 

 

Servicii de elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare a soclului fațadei, căile de acces și pereților de sprijin exteriori și amenajarea 

teritoriului 

Cod CPV 

Denumirea serviciilor Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde de referință 

1 2 3 4 5 

 Servicii    

Lotul 1. Elaborarea documentației de proiect 

 

1.1 Elaborarea schiței de proiect privind conceptul 

soluțiilor tehnice de reparație capitală a spațiilor din 

subsolul edificiului și a construcției amplasate la sol, 

amenajarea teritoriului și montarea unor ascensoare 

noi. 

Documentația de proiect se va 

elabora în conformitate cu 

normativele și standardele în 

vigoare din domeniul 

construcțiilor 

 

Documentația de proiect se va elabora 

în conformitate cu normativele și 

standardele în vigoare din domeniul 

construcțiilor 
1.2 Elaborarea documentației de proiect privind 

execuția lucrărilor de amenajare a teritoriului. 

 

1.3 Elaborarea documentației de proiect privind 

execuția lucrărilor de restaurare a soclului fațadei, 

căile de acces și pereților de sprijin exteriori. 

 

 Total lot 1  
  

 

 TOTAL    

   

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________  

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 



7 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

 

 

 

Specificații de preț (F4.2) 
 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]  

 

Servicii de elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare a soclului fațadei, căile de acces și pereților de sprijin exteriori și amenajarea 

teritoriului 

Cod 

CPV 

Denumirea serviciilor  Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preț unitar 

(fără TVA) 

Preț unitar 

(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul 

de  

prestare  

Clasificație bugetară 

(IBAN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Servicii         

Lotul 1  Elaborarea documentației de proiect 

 

1.1 Elaborarea schiței de 

proiect privind conceptul 

soluțiilor tehnice de reparație 

capitală a spațiilor din subsolul 

edificiului și a construcției 

amplasate la sol, amenajarea 

teritoriului și montarea unor 

ascensoare noi. 

Unit 1     

  

1.2 Elaborarea documentației 

de proiect privind execuția 

lucrărilor de amenajare a 

teritoriului. 

Unit 1     

  

1.3 Elaborarea documentației 

de proiect privind execuția 

lucrărilor de restaurare a 

soclului fațadei, căile de acces 

și pereților de sprijin exteriori. 

Unit 1     

  

 Total lot 1         

 TOTAL         

   

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________  


