
Către:____________________________________ 

_________________________________________ 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea serviciilor de proiectare și design mobilier 

 prin procedura de achiziție de valoare mică 

 

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională de Integritate 

2. IDNO: 1012601000203 

3. Adresa: mun.Chișinău, str. Alecu Russo nr.1, et.4 

4. Numărul de telefon/fax: 022 820-623. 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ani.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. 

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): Autoritate 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 

solicitate 

U/M 

Can

titat

e 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

  

Lotul 1 Servicii 

de proiectare și 

design mobilier 

   

 

1.1. 
79934000

-0 

Servicii de 

proiectare și 

design mobilier   

serviciu 1 

Servicii de proiectare și design 

mobilier  pentru Parter și Etajul 1 

a sediului serviciului al Autorității 

Naționale de Integritate din str. 

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-

Bodoni,26. 

Componența Parterului: 

24 birouri  

1 sală de conferință 

1 salon (intrare) 

Componența Etajului 1: 

17 birouri 

 



2 anticamere 

Bir. Adjunctului 

Bir. Șef 

1 sală de protocol 

Se anexează copia 

proiectului. 

Serviciile se vor prezenta în  

3 exemplare, dintre care 2 

exemplare pe hîrtie, aprobate 

și avizate, 1 exemplar în 

format electronic. 

Valoarea estimativă fără TVA 70 000.00 lei  

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

oferta (se va selecta): 

1) Pentru întregul lot; 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile după înregistrarea 

contractului la trezoreria de stat 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019 

12. 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):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Specificatia de preț  Complectată în limba de stat, fără 

corectări, cu semnătura și ștampila 

participantului Original. 

DA 

2. 
Specificatia tehnică Complectată în limba de stat, fără 

corectări, cu semnătura și ștampila 

participantului Original. 

DA 

3. 
Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie, confirmat cu ștampila și 

semnătura Participantului. 

DA 

4. 
Certificat de atribuire a contului bancar. Copie eliberată de banca deținătoare de 

cont. 

DA 

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după 

caz__________________________________________________ 

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): - toate 

machetele, urmează a fi aprobate preventiv cu A.C. 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic preţ_ 

16. 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% 

   

   

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 10:00 

- pe: 15.09.2019 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse la sediul autorității contractante (str. 

Alecu Russo nr.1, etajul 4) 

 

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___25 ZILE CALENDARISTICE_ 

20. Locul deschiderii ofertelor: la sediul autorității contractante____ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

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

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

_____________ROMÎNĂ_________________________________________  

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 transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____02.04.2019 ______ 

25. 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 

SE ACCEPTA 

sistemul de comenzi electronice NU SE ACCEPTA 

facturarea electronică SE ACCEPTA 

plățile electronice SE ACCEPTA 

26. Alte informații relevante:  

Coordonat: 

________________Ionițel Ludmila 

________________Guzun Ludmila 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Lilian Chișca 

 

 


