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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE  

organizată prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare 
 

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.M. Regia “EXDRUPO”, mun. Chișinău 

2. IDNO:  1003600161002 

3. Tip procedură achiziție: Procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: potrivit art. 56 alin. 1 lit. a): În cazul contractelor de 

achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:  

    a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de 

licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în 

mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției; 

5. Obiectul achiziției: Grătare din fontă și capace din fontă  

6. Cod CPV:  44423750-3 

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Grătare din fontă și capace din fontă  

conform necesităţilor  Î.M. Regia “ EXDRUPO”, mun. Chișinău  (în continuare – Cumpărător) 

pentru perioada pînă la încheierea unui contract în urma desfășurării procedurii de licitație nr. 

21021858 din 24.04.2020 

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Autofinanțare 

9. Modalităţi de plată: în termen de 60 zile din momentul livrării  

10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție Procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lu

crărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cant. 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

  Lotul 1     

 44423750-3 
Grătar pluvial din 

fontă cu ramă D 400 
Buc.  50 

SM EN 124-2:2016 

810x420 – grila 

990x515 – rama 

Conform desenului tehnic 

(Anexa 1) 

 

106 750 

  Lotul 2     

 44423750-3 
Capac de canalizare cu 

ramă din fontă D 400 
Buc.  50 

SM EN 124-2:2016 

Ø 640 – capac 

Ø 870 – rama 

Conform desenului tehnic 

(Anexa 1) 

 

108 750 

Valoarea estimativă totală 215 500 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=44423750-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=44423750-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=44423750-3
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11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. 

12. Tipul contractului Vînzare-cumpărare 

13. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): la 

solicitarea beneficiarului în decurs de 24 ore la adresa: mun. Chișinău, str. Varnișța 22. 

14. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020 

15. Locul de livrare a produselor: mun. Chișinău, str. Varnița 22 

16. Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea se va efectua pentru fiecare lot în parte 

la cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor solicitate 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

20. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): livrarea  - 

la solicitarea beneficiarului în decurs de 5 zile calendaristice. 

21. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

Nr. 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul 

minim/ 

Obligati

vitatea 

15.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere 

se prezintă original, confirmat prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei ofertantului potrivit 

formularului F3.4 

DA 

15.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din ţara 

în care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice - copie, confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului 

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional 

DA 

15.3 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 

specificații sau standard relevante 

copia confirmată prin semnătura și ștampila 

ofertantului 

DA 

15.4 Demonstrarea accesului la 

infrastructura/mijloacele indicate de 

autoritatea contractantă, pe care aceasta le 

consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului ce urmează a fi atribuit 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului conform 

Formularului anexat  

DA 

15.5 Neîncadrarea în situațiile ce determină 

excluderea de la procedura de atribuire, ce 

vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

Declarație pe proprie răspundere se prezintă 

Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce 

determină excluderea de la procedura de 

atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea 

nr.131 din 03.07.2015. Se prezintă original 

potrivit Formularului 3.5 al documentelor de 

licitaţie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Ofertantului 

DA 

15.6 Oferta Original conform formularului F3.1 DA 
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15.7 Informații generale despre ofertant original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit 

Formularul informativ despre ofertant conform 

Formularului (F 3.3) 

DA 

15.8 Raportul financiar Situația financiară pe ultima perioadă - copia, 

confirmată prin semnătura şi ştampila 

ofertantului și înregistrată la Direcția Generală 

pentru Statistică 

DA 

15.9 Lichiditatea generală original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului  

Lichiditate generală (active circulante/datorii 

curente × 100 ): Autoritatea contractantă stabileşte 

drept cerinţa minimă ca valoarea indicatorului    

respectiv să fie peste 100 procente; 

DA 

15.10 Demonstrarea accesului la personalul 

necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 

a obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit (personalul de specialitate care va 

avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

Declarație privind personalul de specialitate 

propus pentru implementarea contractului 

conform Formularul anexat  

DA 

15.11 Certificat privind detinerea unui cont bancar copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii participantului 

DA 

15.12 Certificat privind lipsa sau existența 

restanțelor față de bugetul public național 

eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat 

copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii participantului. 

DA 

15.13 Specificația tehnică F 4.1 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

DA 

 

15.14 Specificația de preț F 4.2 Operatorul economic prezintă preț unitar fix fără 

TVA și cu TVA cu cel mult două cifre după 

virgulă (fără a rotunji cifrele) și le verifică să 

corespundă la înmulțirea prețului unitar fără 

TVA și cu TVA cu cantitatea și respectiv să 

corespundă la sumarea lor. 

original - confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

DA 

15.15 Documentul Unic de Achiziții European original - confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

DA 

 

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M. Regia “EXDRUPO”  

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 22 

c) Tel: 022471165 

d) Fax: 022471165 

e) E-mail: ap.exdrupo@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tatiana Ciburciu – șef secția achiziții publice  

 

23. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

 

a) Termenul de depunere a ofertelor: pînă la data 10.04.2020, ora 10:00 

      Deschidere a ofertelor va avea loc pe data 10.04.2020, ora 10:00 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________  

 

c) Ofertele se prezintă în plic sigilat la sediul autorității contractante, adreasa: Î.M. 

Regia “EXDRUPO”, mun. Chișinău, str. Varnița, 22 
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Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zile 

26. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat 

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere 

a) Nu se cere. 

b) Societate pe acţiuni 

c) Societate cu răspundere limitată 

d) Altele ____________________________________________________________________ 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția 

Națională de soluționare a contestațiilor. 

 

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 215 500 

 

 

 

   

Conducătorul grupului de lucru:  Sergiu TOMIȚĂ                                               L.Ș. 
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