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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru 

Aplicarea Legii al MAI, prin procedura de achiziție Licitaţie deschisă 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea       

Legii al MAI. 

2. IDNO: 1018601000054. 

3. Adresa: Chişinău, str. N. Dimo nr. 30 (sediul bd. Ştefan cel Mare, 75). 

4. Numărul de telefon: 022-255-699. 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cipal@mai.gov.md, 

victor.grosu@mai.gov.md. 

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

atribuire: cipal@mai.gov.md, victor.grosu@mai.gov.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): Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii este 

instituţie publică de învăţămînt de formare profesională continuă, cu statut de direcție 

generală și personalitate juridică a Ministerului Afacerilor Interne. 

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

participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică 

deplină solicitată 

Valoarea estimată 

lei fără TVA 

 

1  Lotul 1     

1 

4
5
0
0
0
0
0
0
-7

 Lucrări de 

construcție a 

Centrului Integrat de 

Pregătire pentru 

Aplicarea Legii al 

MAI 

lot 1 

Conform caietului 

de sarcini anexat. 

 

173 194 680,00 

Valoarea estimativă totală 173 194 680,00 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

10. Termenii și condițiile de executare solicitați: 2 ani din momentul înregistrării contractului 

la Trezoreria de Stat.  

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la executarea contractului.  

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. Denumirea documentului/cerințelor 
Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 

Obl. 

Da /Nu 

1 
Formularul standard al Documentului Unic de 

Achiziții European (DUAE) 

original –confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 
Da 

2 Formularul ofertei  

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.1) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 
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3 Garanția bancară pentru ofertă 1% 
Formular F3.2, confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 
Da 

4 Grafic de  executare a lucrărilor 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.3) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

5 

Formularul informativ despre ofertant completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.7) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

6 

Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă 

de alţi beneficiari 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.8) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

7 

Declarație privind experiența similară completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.9) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

8 

Declarație privind lista principalelor lucrări 

executateîn ultimul an de activitate 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.10) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

9 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.11) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

10 

Declarație privind personalul de specialitate 

şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru 

implementarea contractului 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.12) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

11 

Lista subcontractanților și partea/părțile din 

contract care sunt îndeplinite de către aceștia 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.13) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

12 

Informație privind asocierea completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.14) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

13 

Avizul agenției pentru supravegherea tehnică completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.15) confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

14 Dovada înregistrării persoanei juridice 

extras din Registrul de Stat - copie – 

confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

Da 

15 

Mijloace financiare disponibile pentru 

demararea lucrărilor 10 mln. lei. 

Certificat de atribuire al contului bancar. 

 

certificat bancar, confirmat prin semnătura 

şi ştampila bancii; 

 

Da 

16 Raport financiar 
copie –confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 
Da 

17 

Certificat de efectuare regulată 

a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, 

confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

Da 

18 Notă cu privire la experienţa similară: 

- Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani –  

minim 50 mln. lei; 

- Minim 5 ani experienţă similară; 

- lista lucrărilor similare executate în 

ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună 

execuţie pentru cele mai importante 

lucrări, în care să se conțină cel puțin un 

contract de lucrări similare a cărui valoare 

să nu fie mai mică de 75% din valoarea 

viitorului contract sau valoarea cumulată a 

tuturor contractelor executate în ultimul an 

de activitate să fie egală cu sau mai mare 

decît valoarea viitorului contract. (art. 22 

aln.3 lit. a) Legea 131/15) 

 - copii ale respectivului/ 

respectivelor contract/ contracte, astfel 

încât autoritatea contractantă să poată 

identifica natura lucrărilor executate, 

valoarea acestora şi preţul; 

Da 
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- procesul verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor care atestă executarea 

lucrărilor. 

19 Formularele de deviz (F.3, F.5, F.7) original –confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

20 Perioada de garanţie - Pentru lucrări de rezistenţă – minim 50 

ani; 

- Pentru lucrări arhitecturale: 

* lucrări de finisare interioare: 

 – pentru tencuieli cu amestecuri uscate pe 

bază de ciment/gips - minim 10 ani; 

- pentru finisări din plăci de gresie/faianță 

și altele - minim 10 ani; 

- pentru vopsitorii, chituri 

simple/decorative – minim 3 ani;  

- pentru pardoseli din PVC, plăci de 

laminat – minim 5 ani.  

* lucrări de finisare exterioare – minim 10 

ani; 

* lucrări de hidroizolare şi termoizolare -

minim 20 ani; 

- Pentru reţelele inginereşti interioare – 

minim 20 ani; 

- Pentru reţelele inginereşti exterioare – 

minim 20 ani; 

- Pentru caile de acces, straturi de finisare: 

* plăci mici din beton - minim 5 ani; 

* beton asfaltic – minim 15 ani; 

- Pentru utilajele tehnologice – minim 1 

an; 

Notă:  

- - Toate perioadele de garanție încep din 

data procesului verbal la terminare a 

lucrărilor; 

- - Recepția finală va fi efectuată după  3 

ani de la procesul verbal de terminare a 

lucrărilor, perioadele de garanție fiind 

valabile conform termenelor menționate -

post garanție. 

Da 

21 Manualul Calității copie –confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

22 Certificate de calitate a principalelor materiale 

utlizate 

copie –confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

Da 

 

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ. 

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

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare  

1  Cel mai mic preţ  

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: [ora exactă] conform SIA RSAP M-Tender 

pe: [data] conform SIA RSAP  M-Tender 

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

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

M-Tender 

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 
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18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP     M-Tender  

19. Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

20. 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”. 

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

română;  

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

Uniunii Europene: Componenta A.1.3 din Acordul de finanțare pentru reforma Poliției,      

nr. CRIS: ENI/2015/038-144 

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): Anunţul de intenţie transmis către AAP pentru publicare in buletinul achiziţiilor 

publice şi Jurnalul Oficial al UE la data de 23.07.2019. 

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

astfel de anunţ: Anunţul de intenţie publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 28 din 

30.07.2019 și transmis către delegația UE spre publicare în Jurnalul Oficial al UE la data 

de 15.08.2019. 

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.09.2019 

27. 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 va utiliza 

sistemul de comenzi electronice nu se va utiliza 

facturarea electronică se va utiliza 

plățile electronice nu se va utiliza 

28. 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) 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Victor GROSU                                    L.Ș. 
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