
A nexa nr. 2
la D ocum entaţia standard nr. l 15_ 

d i n “ 15 ” 09 2021 ’

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Tehnică de calcul
(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie Cererea ofertelor de preţ (CO P)
(tipul procedurii de achiziţie)

1. D enum irea autorităţii contractante: Prim ăria m unicipiului O rhei

2. IDNO: 1007601008007

3. Adresa m un. O rhei str. V. M ahu 160 M D-3500

4. N um ărul de telefon/fax: 076700406

5. Adresa de e-m ail şi pagina w eb oficială ale autorităţii contractante: prim aria@ orhei.m d: 
w w w .orhei.m d

6. Adresa de e-m ail sau pagina w eb oficială de la care se va putea obţine accesul la docum entaţia  
de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. T ipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, m enţiunea că 
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia im plică o altă 
form ă de achiziţie com ună):

Autoritate de administraţie publică locală . având ca obiect principal de activitate: promovarea 
intereselor şi so luţionarea problemelor populaţiei unităţii administrative -  teritoriale.

8. C um părătorul invită operatorii econom ici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
p a r tic ip e ' ' ...................

Nr.
d/o Cod CPV Denum irea bunurilor/ 

serviciilor

Unita
tea
de

măsu
ră

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

Valoarea estimată 
(se va indica 

pentru fiecare lot 
în parte)

Lotul n r .l 102 225,00

1 30200000-1 T A B L E T A buc 30 Conform caietului de sarcini
2 30200000-1 T A B L E T A buc 8 Conform caietului de sarcini

L otul nr.2
77 590,00

1 30200000-1 M O N IT O R buc 1 Conform caietului de sarcini
2 30200000-1 C alcu la to r (m asă) buc 3 Conform caietului de sarcini
3 30200000-1 C alcu lator(m asă) buc 3 Conform caietului de sarcini
4 30200000-1 L aptop buc 1 Conform caietului de sarcini

L otul nr.3
39 765,00

1 30200000-1
M U L T IF U N C Ţ IO N A L
A3 buc 1 Conform caietului de sarcini

Valoarea estim ativă totală 219 580,00

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md


A

9. In cazul procedurilor de preselecţie se indică num ărul m inim  al candidaţilor şi, dacă este 
cazul, num ărul m axim  al acestora. Nu se aplică

10. In cazul în care contractul este îm părţit pe loturi un operator econom ic poate depune oferta 
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru m ai m ulte loturi:
3) Pentru toate loturile;
4) A lte lim itări privind num ărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant___________________

11. A dm iterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se adm ite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

12. Term enii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: în  decurs de 15 zile de la data 
înregistrării contractului la Trezorerie către fiecare instituţie subordonată Prim ăriei 
m unicipiului O rhei, conform  adreselor:

13. Term enul de valabilitate a contractului: 31 decem brie 2022

14. Contract de achiziţie rezerv at atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat num ai în 
cadrul unor program e de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciu lui este rezervată unei anum ite profesii în tem eiul unor legi sau al unor acte 
adm inistrative (după caz): _______________ nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor econom ici care pot determ ina  
elim inarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul m inim  (nivelurile m inim e) 
al (ale) cerinţelor eventual im puse; se m enţionează inform aţiile solicitate (DUAE, 
docum entaţie):________________________

Nr.
d/o

Criteriile de calificare şi de 
selecţie

(Descrierea criteriului/cerinţei) Mod de dem onstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerintei:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

D ocum ente ce constituie ofert: i

1

Documentul Unic de Achiziţii 
European (DUAE)

Se va completa şi prezenta formularul aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.72/2020 ataşat 
în SIA RSAP Mtender, confirmat prin semnătura 

electronică

Obligatoriu
( se va prezenta la 

depunerea ofertei de 
către toţi ofertanţii)

2 Cerere de participare

Anexa nr. 7 (Documentaţia Standart) 

Semnat electronic de către agentul economic
Obligatoriu
( se va prezenta la 
depunerea ofertei de 
către toti ofertanţii)

3 Specificaţii de preţ

Anexa nr. 23 (Documentaţia Standart) 

Semnat electronic de către agentul economic
Obligatoriu
( se va prezenta la 
depunerea ofertei de 
către toţi ofertanţii)

4
Specificaţii tehnice

Anexa nr. 22 (Documentaţia Standart) 

Semnat electronic de către agentul economic
Obligatoriu
( se va prezenta la 
depunerea ofertei de 
către toti ofertanţii)

Garanţia pentru ofertă(2%) prin tranfer la contul 
autorităţii contractante conform datelor bancare, 

cu nota “Pentru garanţiapentru ofertă la 
procedura de achiziţie publică nr. din

Conform următoarelor date bancare: Obligatoriu
( se va prezenta la



5 Garanţia pentru ofertă Beneficiarul plăţilor :Yrimsirm m u n ic in iu lu i 
Orhei

Denumirea Z>ă«c//. Ministerul Finanţelor - 
Trezoreria Regională C en tru
Codul fiscal; 1007601008007

Contul de
decontare. MD46TRPCDT518410 A00892 A A

Contul trezorerial: 518410A00892 A A 
Contul bancar:TREZMD2X 

Confirmat prin copia ordinului de plată executat, 
cu semnătura electronică.

depunerea ofertei de 
către toţi ofertanţii)

D ocum ente de calificare

1

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 
prevederile legale în ţara în 
care ofertantul este 
stabilit/actul care atestă 
derptul de a livra bunuri

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ 
extras din Registrul de Stat al persoanei juridice, 
Licenţa de activitate.Semnate electronic

Obligatoriu

2 Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei

Anexa nr. 8 (Documentaţia Standart) 

Semnat electronic de către agentul economic
Obligatoriu

3

Certificat de efectuăre 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat

Copia certificatului privind lipsa datoriilor, 
confirmată prin semnătură electronică, valabil la 
data deschiderii ofertelor.

Obligatoriu

4 Informaţii generale despre 
ofertant

Formularul informativ despre ofertant semnat 
electronic.

Obligatoriu

5 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătură electronică. Obligatoriu

6

Declaraţia privind confirmarea 
identităţii beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia 
condamnării penrtu 
participarea la activităţi ale 
unor organizaţii sau grupări 
ceiminale, pentru corupţie.

Declaraţia conform ordinului Ministerului 
Finanţelor Nr. 145 din 24.12.2020. 
Confirmat cu semnătura electronică.

Obligatoriu 
( în termen de 5 
zile de la data 
comunicării 
rezultatelor 
procedurii de 
achiziţie publică, 
ofertantul desemnat 
câştigător va 
prezenta Declaraţia 
autorităţii 
contractuale şi 
Agenţia Achiziţii 
Publice)

7

Listă a principalelor livrări de 
bunurii similare efectuate în 
ultimii 3 ani

Anexa nr. 12 (Documentaţia Standart)

Semnat electronic de către agentul economic 
Cu ataşarea: facturilor, actelor de predare bunuri, 
contracte.

Obligatoriu

8 uperatorui economic 
înregistrat în lista 
producătorilor EEE

Confirmarea, eliberată de Agenţia de mediu, cu 
indicarea numărului de înregistrare din „Lista 
producătorilor" de produse supuse reglementărilor 
de
responsabilitate extinsă a producătorului (EEE) 
confirmat prin aplicarea semnăturii electroni™» a

Obligatoriu



Participantului

9 Garanţie pe un termen de 
minim 24 luni pentru bunurile 
livrate

Scrisoare de garanţie sau declaraţie pe propria 
răspundere privind asigurarea garanţiei pe termenul 
solicitat confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului

Obligatoriu

10 Demonstrarea abilităţilor 
tehnice de deservire a 
bunurilor oferite, pe perioada 
de garanţie

Declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea 
propriului centru de deservire confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantului 
SAU
Copia contractului încheiat cu centru de deservire 
autorizat, semnat electronic de reprezentantul 
operatorului economic

Obligatoriu

17. G aranţia pentru ofertă, după caz_________ da_______ i cuantum ul__________ 2%  prin tranfer
la contul autorităţii contractante conform datelor bancare, cu nota “Pentru garanţiapentru ofertă 
la procedura de achiziţie publică nr. d in __________„

Conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţilor.’Prim ăria m unicipiului O rhei 

Denumirea băncii:M inisterul F inanţelor - T rezoreria R egională Centru
Codul fiscal: 1007601008007  

Contul de rfecontare. M D 46T R PC D T 518410A 00892A A  
Contul frezor erial: 518410 A 00892A  A  

Contul bancar:TR EZ M D 2X

18. G aranţia de bună execuţie a contractului, după caz________ nu___ , cuantum ul .

19. M otivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a 
procedurii negociate), după caz nu se aplică__

20. T ehnici şi instrum ente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza  
acordul-cadru, sistem ul dinam ic de achiziţie sau licitaţia electronică): în  trei runde cu nauză 
de 10 m inute între ele.

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

22. O fertele se prezintă în valuta lei M D

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel m ai scăzut cu 
corespunderea condiţiilor solicitate pentru calificare.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere econom ic, precum  şi 
ponderile lor:_________________________________

Nr.
d/o

Denum irea factorului de evaluare Ponderea%

25. Term enul lim ită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform  SIA RSAIP

- pe: / dataJ conform  SIA RSAP

26. A dresa la care trebuie transm ise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor f i  depuse electronic prin interm ediul SIA RSAP

27. Term enul de valabilitate a ofertelor: 60 ziile

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



Ofertele întârziate vor f i  respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepţia cazului cînd ofertele au fo s t depuse prin SIA RSAP.

30. Lim ba sau lim bile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: lim ba de stat

31. R espectivul contract se referă la un proiect şi/sau program  finanţat din fonduri ale Uniunii 
Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

32. D enum irea şi adresa organism ului com petent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel M are şi Sfânt nr.124 (et.4), M D 2001; 
Tel/Fax/emai/:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul O ficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este 
cazul): nu se aplică

34. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estim at pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu 
se aplică

35. Data publicării anunţu lui de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel 
de anun ţ: nu se aplică

36. Data transm iterii spre publicare a anunţului de participare: O ctom brie 2022

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronicii a ofertelor sau a cererilor de participare Se va accepta
Sistemul de comenzi electronice Nu se accepta
Facturarea electronică Se va accepta
Plăţile electronice Se va accepta

38. C ontractul intră sub incidenţa A cordului privind achiziţiile guvernam entale al O rganizaţiei 
M ondiale a C om erţului (num ai în  cazul anunţurilor transm ise spre publicare în Jurnalul 
O ficial al U niunii E u ro p en e):_______ nu se aplică__________ (s^specifică da sau nu)

39. A lte inform aţii relevante:

C onducătorul grupului de lucru: Pavel V E R E JA N U

mailto:contestatii@ansc.md

