
A n e x a  n r . l
la R e g u la m en tu l  p r iv ind  ach iz iţ iona rea  bunurilo r ,  

luc ră ri lo r  şi se rv ic i i lo r  la în tre p r in d e re a  m unic ipa lă

INVITAŢIA DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Materialelor pentru reparaţia acoperişurilor din membrane
/V

bituminoase si foi de ardezie în scop de producere pentru necesităţile IM GLC Bălti 
pentru anul 2021

(sc indică obiceiul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de preţ Nr 2/21

(lipul procedurii dc achiziţie)

1. D enum irea întreprinderii: ÎM G ospodăria Locativ Com unală Bălti
2. IDNO: 1011602002366
3. Adresa: mun. Bălţi str. I. Franco 19
4. N um ărul dc telefon/fax: 231-8-00-44
5. Adresa de e-m ail şi pagina web oficială a întreprinderii: im gle balti@niail.ru
6. A dresa de e-m ail sau pagina web oficială dc la care se va putea obţine accesul la 

docum entaţia de a tr ib u ire :____________________________________________ __________________
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii:

D eservirea blocurilor de locuit cu m ulte nivele aflate în gestiunea întreprinderii
8. C um părătorul invită operatorii econom ici interesaţi care îi pot satisface necesităţile să 

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

Ofertrele comerciale trebuie să fie prezentate şi depuse în plicuri sigilate

la adresa în trep r in d er ii: Î.M. “ GLC Bălţi ” , str. I. Franco 19 mun. Bălţi M D-3100 R. 
Moldova anticamera tcl:(+373) 231 8 00 44 pînă la data de 12.04.2021 ora IO00 (ora locala).

Operatorii econom ici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin e-mail: 
im gle ba hi@ m ail.ru în  acest caz, benificiarul, la data prim irii ofertei, înregistrează oferta în 
Registrul ofertelor de achiziţii. O fertele operatorilor econom ici, încluşi în lista de interdicţie a 
beneficiarului şi /sau în lista de interdicţie a operatorilor econom ici, elaborată de Agenţia 
Achiziţii Publice, nu se adm it pentru participare la procedura de achiziţie.

Cerinţele technice, condiţiile şi cerinţele dc mentenanţă:

a) D epurnerea ofertei este însoţită de scrisoare de înaintare a ofertei, prin care operatorul 
econom ic îşi m anifestă voiniţa de sem na un contract de achiziţii.

b) Propunerea financiară a ofertei va fi prezentată de către rezidenţii RM
doar în m onedă naţională (Lei M D), nerezidenţi în  valută străină convertibilă. 
Echivalentul valoric al ofertelor exprim ate în valuta străină, se va indica în valuta 
naţională la ziua deschiderii ofertelor corespunzător cursului oficial al leului 
m oldovenesc stabilit de Banca N aţională a M oldovei.
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3 Licenţa pentru activitatea în domeniul respectiv, 
după caz

Copie cu ştampila şi semnătura 
participantului

Da

4 Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la 
TVA

Copie cu ştampila şi semnătura 
participantului

Da

5 Oferta In original, cu ştampila şi 
semnătura participantului Da

6 Informaţie generală despre ofertant
In original, cu ştampila şi 
semnătura participantului

Da

7 Certificate de conformitate pentru materialele de 
construcţie solicitate

Eliberate de Organismul Naţional 
de Verificări a conformităţii 
produselor- copie confirmată prin 
semnătura şi stampila 
participantului

Da

8
Experienţă şi competenţă în domeniu, cu 
prezentarea caracteristicii activităţii întreprinderii 
în perioada ultimilor trei ani

în original, cu ştampila şi 
semnătura participantului Da

9 Declaraţie privind eligibilitatea
In original, cu ştampila şi 
semnătura 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 dc depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] IO00 
pe: [data] 12 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

17. Locul deschiderii ofertelor: ÎM GLC Bălţi str. I. Franco 19 anticamera
(adresa deschiderii)

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: 02.04.2021

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

Conducătorul grupului de lucru: ______  L.Ş.

http://code-industry.net/


OFERTĂ

C ătre__________________________________________________________________
(d in u m ireaau to r i tă ţ i i  con trac tan te  şi ad resa  co m p le tă )

Stimaţi domni,
Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnaţii,_____________________ ____________________________________________________
reprezentanţi ai ofertantului  ______________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să
execută m_______________________________________________________________

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA d e _____________________________________________________________ lei,
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum d e ________________________________
____________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai 
curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
executare anexate în__________________________________________________________________luni
calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
 zile, respectiv pînă la data de______________________

(durata în litere şi în cifre)
_________________________________________ , şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul) 
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract 
angajat între noi.
Alături de oferta de bază:
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar „alternativă” ;
[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
Am înţelesşiconsiinţirn ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să 
constituim  garanţia dc bună executare în conform itate cu prevederile din docum entaţia standard 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
înţelegem  că nu sînleţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi prim i.

Dala______________ /  /________
_____________________________________________ , în calitate de
__________________________________________, legal autorizat să sem nez oferta pentru şi în num ele

(denum irea/num ele ofertantului)
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ANEXĂ LA O FER TĂ

Valoarea m axim ă a lucrărilor executate de subantreprcnor ___________ (%  din preţul total
ofertat).
Garanţia de bună executare va fi constituită sub form ă __________________________________
în cuantum  d e  % (din preţul total ofertat) şi constituie
_________________________________ mii lei.
Perioada de garanţie pentru lucrările ex ecu ta te___________________________________ luni
calendaristice.
Perioada de m obilizare (durata de la data prim irii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data
începerii ex ecu tă rii)____________________________________ zile calendaristice.
Term enul pentru em iterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data sem nării contractului) 
________________________________________zile calendaristice

Ofertant,

(sem nătura autorizată)
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FO R M U LA R  INFO RM A TIV  D ESPRE O FERTA N T

1. D enum irea/num ele   _ _________________
2. Codul f is c a l__________________________________________
3. A dresa sediului c e n tra l________________________________
4. T e le fo n ______________________________________________
F a x _____________________________________________________
E -m a il__________________________________________________
5. Certificatul de înregistrare_____________________________

(num ărul, data înregistrării)

(instituţia em itentă)
6. Obiectul de activitate, pe dom enii:

(în conform itate cu prevederile din statutul propriu)
7. A utorizaţie (certificai)
(num ărul, data, instituţia em itentă, genurile de activitate)

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

(adresa com pletă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de a fa c e ri:______________________________
10. C ifra de afaceri pe ultim ii 3 ani:

Nr.
d/o

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decem brie, mii lei

1.
2
3
M edia anuală:

Data com pletării: 
Semnat:
Nume:
Funcţia în  cadrul firmei: 
D en u m ire a  firmei:
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1. Subsem natul,

DECLAR AŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic)

Denumirea şi adresa operatorului economic 
declar pe propria răspundere că m aterialele şi inform aţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirm ării inform aţiei şi a 
docum entelor care însoţesc oferta, orice inform aţii suplim entare privind eligibilitatea noastră, precum  
şi experienţa, com petenţa şi resursele de care dispunem .
3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________________

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Num ele, prenum ele şi funcţia reprezentantului operatorului econom ic:__________________________

Sem nătura, I-Ş

D ata co m p le tă rii:______________________
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EXPERIEN ŢĂ SIM ILARĂ

1. Denum irea şi obiectul contractului___________________________________________________ _
2. Num ărul şi data contractului_____________________________________________________________
3. D enum irea/num ele beneficiarului________________________________________________________
4. A dresa beneficiarului _________________________________________________________________
5. Ţara .
6. Calitatea în  care a participat la îndeplinirea contractului___________________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. V aloarea contractului exprim ată în m oneda exprim ată

în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) iniţială
(la data sem nării c o n trac tu lu i) _________________________ __________________________
b) finală
(la data finalizării co n trac tu lu i)__________________________  __________________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:__________________________________________________________ _____________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
con trac ta tă____________________________________________________________________________
efectiv rea liz a tă__________________________ _____________________________________________
m otivul de decalare a term enului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. N um ărul şi data procesului-verbal de recepţie la term inarea lu c ră rilo r____________________
11. Principalele rem edieri şi com pletări înscrise în procesul-verbal de recepţie_______________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa sim ilară, cu referire în  mod 
special la suprafeţe sau volum e fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte

D ata com pletării:__________
S em nat:__________________
N u m e :___________________
Funcţia în cadrul f irm e i:__
Denum irea firmei şi sigiliu:
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Specif icaţii  d e  preţ

N um ăru l  p rocedur i i  d e  achiziţie:___________________________________________________________ _____________________________________________________________

ac h iz i ţ io n a rea :  M ateria lelor pentru reparaţia  acoperişurilor din m em brane b itum inoase  şi 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: La solicitarea părţii contractante pe 
parcursul anului 202lconl'om i 

necesităţilor

2 Lotul 2.

3 Lotul 3
TOTAL

D ata com pletării:_________
S em n at:__________________
N u m e :___________________
Funcţia în cadrul f irm e i:__
D enum irea firmei şi sigiliu:
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