
Anexa nr. 2 

la Documentația standard  

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind achiziționarea:      Lucrărilor de reparatie curenta in saloane, amplasate IMSP SC Balti, 

Blocul Central "A", et. I                                                                                                                       . 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție                       Concurs prin cererea ofertelor de preț                       .      
                                                          (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” 

2. IDNO: 1003602150732 

3. Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101 

4. Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697. Persoana de contact: Tudor SPÎNU- 069041785 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; http://scmb.md;  

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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 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): Nu se aplică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de 

proiectare/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea estimată 

(se va indica 

pentru fiecare lot 

în parte) 

1 45400000-1 

Lucrări de reparatie 

curenta in saloane, 

amplasate IMSP SC Balti, 

Blocul Central "A", et. I 

Obiect 1 

Lucrările se vor executa 

în conformitate cu 

normativele și standardele 

în vigoare din domeniul 

construcțiilor. Oferta se 

va elabora ținând cont de 

prevederile caietului de 

sarcini anexat. 

1974267,98 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este 

cazul, numărul maxim al acestora.            Nu se aplică            . 

 

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

oferta (se va selecta): 

1) Pentru toate loturile; 

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

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md/


12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:         60  zile calendaristice       . 

13. Termenul de valabilitate a contractului:                             31.12.2022                          . 

14. 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     . 
(indicați da sau nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte 

administrative (după caz):                                             Nu este cazul                . 
                                 (se menționează respectivele legi și acte administrative) 

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

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile 

minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Cerere de participare 

1.  

Original – Anexa nr. 7 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice.  

Obligatoriu 

2.  Declaraţie privind valabilitatea ofertei Original – Anexa nr. 8 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

3.  Oferta Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

4.  2. Devizele de cheltuieli F-3; F-5; F-7; Original – întocmite conform NCM L.01.01-

2012, CP L.01.01-2012, CP L.01.02-2012, și 

tuturor normativelor și instrucțiunilor în 

vigoare la zi – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

5.  Garanţia pentru ofertă  2%  din valoarea 

ofertei fără TVA   

Original – Anexa nr. 9 –  confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Garanție emisă de o bancă comercială sau 

transfer la contul autorității contractante 

confirmata prin aplicarea semnăturii 

electronice a OE 

Obligatoriu 

6.  DUAE Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice.  

Obligatoriu 

7.  Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din ţara 

în care ofertantul este stabilit 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

8.  Extras din registru de stat a persoanei 

juridice   

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

9.  3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

4. Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

10.  5. Certificat de atribuire contului bancar 6. Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

11.  7. Raport financiar pe baza datelor a ultimului 

bilanț contabil. 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

12.  Grafic de  executare a lucrărilor Original – Anexa nr. 10 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

13.  Declarație privind experienţa similară Original – Anexa nr. 12 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Operatorul economic trebuie să     

demonstreze ca au finalizat în ultimii 5 

ani(calculați pînă la data limită de depunere a 

ofertelor):- un contract ce au avut ca obiect 

Obligatoriu 



execuția unor servicii similare la reabilitarea 

de lucrări de reparații capitale și curente cu 

cele ce fac obiectul contractului ce urmează a 

fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea 

viitorului contract; și/sau- valoarea cumulată 

a tuturor contractelor executate în ultimul an 

de activitate ca obiect execuția unor servicii 

similare la reabilitatea de lucrări de reparații 

capitale și curente care să fie egală sau mai 

mare decît valoarea viitorului contract. 

Trebuie să nominalizeze 

contractul/contractele în baza cărora se 

întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare 

dintre acestea prezentîndu-se informații 

detailate, conform următoarelor documente 

suport:- copii ale contractelor de executare a 

serviciilor, astfel încît autoritatea contactantă 

să poată identifica natura lucrărilor executate, 

valoarea acestora și prețul;- procesul verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor sau 

procesul verbal de receptie finala a lucrarilor 

care atestă executarea lucrărilor.  

14.  Declarație privind lista principalelor lucrări 

executate în ultimul an de activitate 

Original – Anexa nr. 13 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice.  

Obligatoriu 

15.  Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 

şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

Original –  Anexa nr. 14 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

16.  Declaraţie privind personalul de specialitate 

propus pentru implementarea contractului 

Original –  Anexa nr. 15 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Operatorul economic va prezenta dovadă că 

tot personalul prezentat va avea certificările 

de atestare tehnico-profesională necesare 

conform legislației și o experiență generală 

de minim 5 ani și experiență în lucrări 

similare de minim 3 ani.Ofertanții trebuie să 

prezinte următoarele documente pentru 

personalul cheie propus: 

-copie a certificatelor de atestare tehnico-

profesională; 

-copie a cerificatelor sau alte documente 

doveditoare(contracte,fișe de post,etc.)care 

demonstrează experiența profesională 

indicată mai sus. 

Obligatoriu 

17.  Disponibilitatea de personal angajat Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Nu mai puțin de 15 angajați la momentul 

depunerii ofertei, confirmate prin copia dării 

de seamă (forma IPC21) cu statut acceptat 

(cu omiterea datelor cu caracter personal).  

Se acceptă orice altă modalitate de 

demonstrare a disponibilității personalului 

angajat, decît forma IPC21.  

Obligatoriu 

18.  Lista subcontractanților și partea/părțile din 

contract care sunt îndeplinite de aceștia 

Original – Anexa nr. 16 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

19.  Informațiii privind asocierea Original – Anexa nr. 17 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 



20.  Angajament terț susținător financiar Original – Anexa nr. 18 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

21.  Angajament privind susținerea tehnică și 

profesională a ofertantului/grupului de 

operatori economici 

Original – Anexa nr. 19 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

22.  Declarație terț susținător tehnic Original – Anexa nr. 20 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

23.  Declarație terț  susținător profesional Original – Anexa nr. 21 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

24.  Aviz pentru participare la licitațiile publice 

de lucrări din domeniul construcțiilor și 

instalațiilor 

Original – Anexa nr. 22 – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

25.  Certificat de la Centrul de instruire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

valabil 

Original  – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

26.  Standardele ISO ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

Obligatoriu 

27.  Act bancar care va demonstra 

disponibilitatea de resurse financiare în 

valoare de min. 1000000.00 lei 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice 

Obligatoriu 

28.  Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani 

Nu mai mic de 2 000 000 

Copie actelor confirmative – confirmat prin 

aplicarea  semnăturii  electronice 

Obligatoriu 

29.  Certificat de atestare a dirigintelui de 

șantier, pe specialități 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice 

Obligatoriu 

30.  Declarație privind efectuarea vizitei în 

viitorul șantier (la locul executării 

lucrărilor)  

Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

In scopul еlаbоrarii оfеrtеi реntru 

раrtiсiраrе la procedura de atribuire а 

contractului de achizitie рubliсe de lucrari, 

autoritatea contractanta solicită operatorilor 

economici sa viziteze obligatoriu 

аmрlаsаmentul obiectului (cu scopul de a 

studia viitorul santier, proiectul si alte 

ducumente). Vizita poate fi efectuată în 

perioada de actualizare și depunere a 

ofertelor, în intervalul orelor: 08.00-17.00, 

cu pauza de masa: 12.00-13.00. 

Obligatoriu 

31.  Cerificatele de calitate / conformitate a 

principalelor materiale utilizate (adeziv, 

amestecuri uscate, grunduri, gresie, faianta) 

Copie – confirmat prin aplicarea  semnăturii  

electronice. 

 

Obligatoriu 

32.  Declarație privind utilizarea moatrialelor la 

executatea lucrărilor 

Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

 Utilizarea materialelor de calitate, 

indicate in proiect sau la solicitarea 

beneficiarului. 

 Inainte de executare/ aplicare/ 

montare se prezinta monstre si certificate 

de conformitate pentru materiale. 

 Materialele inainte de a fi procurate 

urmeaza sa fie aprobate de catre 

beneficiar. 

 Materialele necalitative depistate vor 

fi inlocuite cu altele calitative din contul 

antreprenorului 

 In caz ca apar suspiciuni (pret, 

calitate etc) referitor la un produs, grupul 

de lucru isi rezerva dreptul sa verifice 

Obligatoriu 



suplimentar caracteristicele materialului 

indicat. 

33.  Lichiditatea Generală min. 100 % Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

34.  Declaraţie 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. 

Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice. 

Obligatoriu 

35.  Garanţie de bună execuţie 5 % Original – confirmat prin aplicarea  

semnăturii  electronice 

Obligatoriu 

 

17. Garanția pentru ofertă, după caz emisă de o bancă comercială (anexa nr. 9), sau Transfer la 

contul  Beneficiarul plăţii: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”;Denumirea Băncii: BC„Moldindconbank” SA; 

filiala  Bălți; Codul fiscal: 1003602150732; Contul de decontare: IBAN MD77ML000000002251821544; 

Contul bancar: - MOLDMD2X321; cuantumul______2%_______. 

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări____min 36 luni de 

la recepția finală a lucrărilor ____. 

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau Transfer 

la contul  Beneficiarul plăţii: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”;Denumirea Băncii: BC„Moldindconbank” 

SA; filiala  Bălți; Codul fiscal: 1003602150732; Contul de decontare: IBAN 

MD77ML000000002251821544; Contul bancar: - MOLDMD2X321; cuantumul____5%____. 

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz  - Nu se aplică 

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

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

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): - Nu se aplică  

23. Ofertele se prezintă în valuta -                           MDL                                                          . 

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: - Cel mai mic preț si 

corespunderea tuturor cerintelor de calificare și a caietului de sarcini. 

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Tabelul punctelor de calitate 

Nr. 

d/o 
Factorii de evaluare Punctajul acordat 

- - - 

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]    Informația fa fi disponibelă în SIA RSAP   . 

- pe: [data]                       Informația fa fi disponibelă în SIA RSAP                                     . 

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

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

28. Termenul de valabilitate a ofertelor:                                   60 zile                                       . 

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

- Ofertele întârziate vor fi respinse.  



30. 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. 

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

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene:                                            nu se aplică                                                 . 
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului) 

33. 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 

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este 

cazul):  nu se aplică. 

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 

se aplică. 

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel 

de anunţ:___________________________-__________________________________ 

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  07.02.2022 

38. 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 acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

39. 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 se aplică                 . 
(se specifică da sau nu)                           

40. Alte informații relevante: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Achitarea 

va fi efectuată integral, într-o singură tranșă, conform  procesului verbal de execuție a lucrărilor, 

procesului verbal de recepție finală a lucrărilor și facturii fiscal. 

 

 

 

 

Conducătorul IMSP SC Bălți:   Serghei ROTARI                                   .             

 

L.Ș. 

 

Conducătorul grupului de lucru Valentin GUSAC                                  .            
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