
A nexa nr. 1
la Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea municipală

INVITAŢIA DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: M aterialelor pentru reparaţia acoperişurilor din foi de ardezie în 
scop de producere pentru necesităţile ÎM GLC Bălti pentru anul 2021

( se  in d ic ă  o b ie c tu l a c h iz iţ ie i)

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de pret Nr 5/21

( tip u l p ro c e d u r i i d e  a c h iz iţ ie )

1. Denumirea întreprinderii: ÎM Gospodăria Locativ Comunală Bălti
2. IDNO: 1011602002366
3. Adresa: mun. Bălţi str. I. Franco 19
4. Numărul de telefon/fax: 231-8-00-44
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a întreprinderii: im  glc b a l t i @ m a i l . r u
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la 

documentaţia de atribuire:____________________________________________________________
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii:

Deservirea blocurilor de locuit cu multe nivele aflate în gestiunea întreprinderii
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi care îi pot satisface necesităţile să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 
/servicii/lucrări:

Ofertrelc comerciale trebuie să fie prezentate şi depuse în plicuri sigilate

la adresa în treprinderii: Î.M. “ GLC Bălţi ”, str. I. Franco 19 mun. Bălţi MD-3100 R. 
Moldova anticamera teI:(+373) 231 8 00 44 pînă la data de 26.04.2021 ora IO00 (ora locala).

Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin e-mail: 
im glc balti@ mail.ru în acest caz, benificiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în 
Registrul ofertelor de achiziţii. Ofertele operatorilor economici, încluşi în lista de interdicţie a 
beneficiarului şi /sau în lista de interdicţie a operatorilor economici, elaborată de Agenţia 
Achiziţii Publice, nu se admit pentru participare la procedura de achiziţie.

Cerinţele tcchnice, condiţiile şi cerinţele de mentenanţă:

a) Depurnerea ofertei este însoţită de scrisoare de înaintare a ofertei, prin care operatorul 
economic îşi manifestă voiniţa de semna un contract de achiziţii.

b) Propunerea financiară a ofertei va fi prezentată de către rezidenţii RM
doar în monedă naţională (Lei MD), nerezidenţi în valută străină convertibilă. 
Echivalentul valoric al ofertelor exprimate în valuta străină, se va indica în valuta 
naţională la ziua deschiderii ofertelor corespunzător cursului oficial al leului 
moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei.

mailto:balti@mail.ru
mailto:balti@mail.ru


c) Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele norme:

>  propunerea tehnică să fie prezentată obligatoriu conform cerinţelor 
indicate. In caz contrar, va fi descalificată;

>  întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului şi datei de ieşire, cu 
semnătura persoanei responsabile şi ştampila opetatorului economic;

>  să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradibilă;
>  să fie prezentată în termenul stabilit în anunţul de achiziţii;
>  să fie prezentată în limba română cu specificarea parametrilor;
>  fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul 

ofertantului;
>  plicul trebuie să fie netransparent, sigilat si marcat cu adresa operatorului 

economic şi a autorităţii contractante -  Î.M. “ GLC Bălţi ”, str. I. Franco 
19 mun. Bălţi M D -3100 R. Moldova an ticam era, care va fi inscripţionat 
astfel: “Pentru participare la concursul de atribuire a contractului de 
achiziţie, conform Avizului privind lansarea concursului de achiziţii nr. 
5/21 din 20.04.2021;

>  să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către benificiar şi 
urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către operatorul economic 
sau de către o persoană legal împuternicită.

Nr.
crt.

D enum irea
bunur ilo r /se rv ic i i lo r/ luc ră r i lo r

solicitate

U nita te  
a de 

m ă su r  
ă

C a n t i ta t
ea

Specificarea tehnică  deplină 
solicitată, s ta n d a rd e  de 

refer in ţă

V aloarea  
es tim ată 

(se va indica 
pen tru  fiecare 

lot în parte )
I. Lotul 1

1 Foi de ardezie ondulate (1,13x1,75 m) Buc. 2200

V a l o a r e a  e s t im a t iv ă  t o t a l ă  (lei) f ă r ă  T V A 148192.00

9. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi:
La solicitarea părţii contractante pe parcursul anului 2021 conform necesităţilor.

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) 
cerinţelor eventual impuse:

N r .
c r t .

D e s c r i e r e a  c r i t e r iu lu i / c e r in ţ e i
M o d  d e  d e m o n s t r a r e  

a  î n d e p l i n i r i i  
c r i t e r iu lu i / c e r in t e i

N iv e lu l  m in i m /  
O b l ig a t iv i t a t e a

1. Extras din registru l de stat al persoanelor ju rid ice
C opie cu ştam pila şi sem nătura 
participantului

Da

2 D ovada înreg istrării persoanei ju rid ice C opie cu ştam pila şi sem nătura 
participantulu i

Da

3 Licenţa pentru ac tiv ita tea  în dom eniul respectiv, 
după caz

C opie cu ştam pila  şi sem nătura 
participantulu i

Da

4 C ertificat de în reg istrare  a subiectulu i im punerii la 
TV A

C opie cu ştam pila şi sem nătura 
participantulu i

Da

5 O ferta In orig inal, cu  ştam pila şi 
sem nătura  participantului

Da

6 Inform aţie generală despre ofertant
In orig inal, cu ştam pila şi 
sem nătura participantului

Da



7
C ertificate de conform itate  pentru  m aterialele de 
construcţie so licitate

E liberate de O rganism ul N aţional 
de V erificări a conform ităţii 
produselor- copie confirm ată prin 
sem nătura  şi stam pila 
participantulu i

Da

8
E xperienţă şi com peten ţă  în  dom eniu, cu 
prezentarea caracteristicii activ ităţii întreprinderii 
în perioada ultim ilor trei ani

în  orig inal, cu ştam pila  şi 
sem nătura  participantulu i

D a

9 D eclaraţie privind e lig ib ilita tea
în  orig inal, cu ştam pila şi 
sem nătura  participantului

Da

12. Detalii tehnice:

ÎM “ GLC Bălţi ” , îşi rezervă dreptul de anulare a ofertelor recepţionate şi a concursului de 
achiziţii din anumite motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie nu generează vreo 
obligaţie a beneficiarului faţă de participanţii la procedura de achiziţie.

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ pentru
toate loturile şi îndeplinirea cerinţelor solicitate în caitcul de sarcini.

14. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] IO00 
pe: [data] 26 aprilie 2021 

- ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de parti
ÎM GLC Bălţi str. I. Franco 19 anticamera

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

A

17. Locul deschiderii ofertelor: IM GLC Bălţi str. I. Franco 19 anticamera
(a d re s a  d e s c h id e r ii)

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

19. Alte informaţii relevante: Data publicării anunţului de participare: 20.04.2021

20. Relaţii de contact tel. 0602-01-575



OFERTĂ

Către_______________________________________________________________
(d inum ireaautorităţii contractante şi adresa  com pletă)

Stim aţi dom ni,
E xam inînddocum entaţia  standard  pentru e laborarea şi p rezentarea ofertei,
subsem naţii,__________________________________________________________________________________
reprezentanţi ai o fe rta n tu lu i  _______________________________________________________________
(denum irea, num ele ofertantulu i)

ne oferim  ca, în conform itate  cu prevederile  şicerinţele cuprinse în docum entaţiam enţionată , să
executăm _______________________________________________________________________

(denum irea lucrării)

pentru sum a fară T V A  d e ____________________________________________________________________lei,
(sum a în  litere şi în  cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum  d e ____________________________________
___________________ lei.

(sum a în  litere şi în cifre)
N e angajăm  ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem  lucrările cît mai 
curînd posibil după prim irea d ispoziţiei de începere şi să term inăm  lucrările  în  conform itate  cu graficul de
executare anexate în_________________________________________________________________________ luni
calendaristice.

(perioada în  litere şi în cifre)
N e angajăm  să m enţinem  această  ofertă valabilă  pentru o durată de
__________________________________________ zile, respectiv  pînă la da ta  de________________________

(durata în  litere şi în  cifre)
 , şi ea va răm îne obligatorie pentru noi şi poate fi

(z iua/luna/anul) 
acceptată oricînd înain te  de expirarea perioadei de valabilitate.
Pînă la încheierea, sem narea contractulu i de achiziţie publică această  ofertă, îm preună cu com unicarea 
transm isă de dum neavoastră, prin care oferta noastră este stab ilită  cîştigătoare, vo r constitui un contract 
angajat în tre  noi.
A lături de o ferta  de bază:
[ ] depunem  oferta a lternativă, ale cărei detalii sînt prezentate în tr-un form ular de ofertă separat, m arcat în 
m od clar „a lternativă” ;
[] nu depunem  ofertă  alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să 
constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi.

Data_____________ /___________ /____________
 , în  calitate de
 , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor __________ (% din preţul total
ofertat).
Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă _________________________________
în cuantum d e  % (din preţul total ofertat) şi constituie
________________________________mii lei.
Perioada de garanţie pentru lucrările executate_________________________________ luni
calendaristice.
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data
începerii executării)__________________________________ zile calendaristice.
Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 
______________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



FORM ULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. D enum irea/num ele__________________________________
2. Codul fisca l _
3. Adresa sediului cen tra l _
4. T elefon____________________________________________
F ax __________________________________________________
E -m ail_______________________________________________
5. Certificatul de înregistrare____________________________

(numărul, data înregistrării)

(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizaţie (certificat)____________________________
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri:_____________________________
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.
d/o Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

1.
2
3
M edia anuală:

Data completării:
Sem nat:________
Nume:
Funcţia în cadrul firmei: 
Denumirea firmei:



DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsem natul,_______________________________________________________
(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic)

Denumirea şi adresa operatorului economic 
declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 
şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de________________________________________________

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:_________________________

Semnătura, LŞ

Data com pletării:______________________



Specificaţii de  preţ

Numărul procedurii de achiziţie:____________________________________________________________________________________
achiziţionarea: Materialelor pentru reparaţia acoperişurilor foi de ardezie în scop de producere pentru necesităţile ÎM GLC Bălţi pentru anul 2021

Nr. d/o Denumirea serviciilor Unitate 
a de 

măsură

Cantitate
a

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA Termenul de prestare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lotul 1: L a  s o l ic i ta re a  p ă r ţii c o n tra c ta n te  pe 

p a rc u rs u l a n u lu i 2 0 2 1 c o n fo rm  
n e c e s i tă ţ i lo r

2 Lotul 2.

3 Lotul 3
TOTAL

Data completării:
Sem nat:________
Nume:
Funcţia în cadrul firm ei:__
Denumirea firmei şi sigiliu:


