
“Aprob” 

Administratorul ÎM “Asociația piețelor mun. Bălți” 

_________________________ Iu. Vlas 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri 

nr.__226____ din __12.05.2022_______ 

privind achiziționarea _____Replanificarea interioară a încăperilor comerciale (interiorul halei  

                                                comerciale a pieței centrale)___ 
                                                                                     (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție______Cererea Ofertelor de Prețuru___________________ 
                                                                                                          (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea întreprinderii: ____ÎM „Asociația piețelor mun. Bălți”_____________ 

 

2. IDNO: ____1003602007261___________________________________________ 

 

3. Adresa: ___mun. Bălți, str. Libetății, 2___________________________________ 

 

4. Numărul de telefon/fax: ______0231 2-71-50______________________________ 

 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: _pietelor @mail.ru__/ 

www.ap.balti.md___________________ 

 

6. Pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 

__www.ap.balti.md__________________ 

 

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii:  transmiterea în folosinţă temporară a 

spaţiilor comerciale, suprafeţelor, unităţii, acordarea obiectelor comerciale şi echipamentului 

în piaţă, păstrarea mărfii şi prestarea altor tipuri de servicii cu plată  

 

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referință 

1. Lotul 1    

1.1. Replanificarea interioară a 

încăperilor comerciale 

(interiorul halei comerciale a 

pieței centrale)  

mun. Bălți, str. Libertății, 2 

1     Piaţa  

  “Centru” 

(pavilionul 

Central) 

 Respectarea normativelor în 

vigoare, prevederile 

documnentației de proiect 

elaborat în baza certificatului de 

urbanism pentru proiectare. 

Asigurarea supravegherii 



lucrărilor de replanificare de către 

autor. Organizarea șantierului de 

replanificare conform 

normativelor  în vigoare cu 

instalarea obligatoriu a panoului 

informativ. Asigurarea accesului 

liber către încăperile adiacente cu 

menținerea funcționalității 

acestora. Executarea lucrărilor de 

replanificare cu respectarea strictă 

a normelor tehnicii securității.  

 

9. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate 

depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot; 

- termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul 

anului 2022 

- termenul de valabilitate a contractului:___31.12.2022________________ 

10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu 

putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică. 

11. 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:  

Nr. 

crt. 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare  

a îndeplinirii 

criteriului/cerinței 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. Certificatul de înregistrare - copie Completat/semnat/conform 

originalului 

DA 

2. Capacitatea de exercitare a activității 

profesionale 

Extrasul din Registrul de stat a 

persoanelor juridice 

DA 

3.  Demonstrarea experienței  

operatorului economic în domeniul de 

activitate. 

Declarație privind dotările 

specifice, personalul de 

specialitate, utilajul și 

echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 

obiectului contractului ce 

urmează a fi atribuit. 

DA 

4. Certificatul de atestare tehnico-

profesională a dirigintelui de șantier.  

Copie- confirmată prin 

semnătură și ștampila 

ofertantului. 

DA 

Notă: Criteriile de atribuire sunt: 

 prețul cel mai scăzut          



Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică. 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și 

corespunderea cerințelor solicitate.                            

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

ponderile lor: 

Nr. 

crt. 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%) 

1. Nu se aplică  

 

13. Termenul-limită de depunere.                      13.1   Termenulde deschidere a ofertelor: 

-    până la: _ora 9:00___                                   - ora 10:00  

- pe data: __24.05.2022_                                   - pe data: _24.05.2022_ 

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: _Î.M. Asociația piețelor 

mun. Bălți, mun. Bălți, str. Libertății, 2, anticamera__. 

15.  Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile. 

16. Locul deschiderii ofertelor: __Î.M. Asociația piețelor mun. Bălți, mun. Bălți, str. Libertății, 2, 

sala de ședință___. 

 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

 

17.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții 

acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 

 

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

stat. 

19. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 

se aplică. 

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

de anunț: nu a fost publicat. 

21. Alte informații relevante: Documentația de proiect, planul general și organizarea lucrărilor de 

construcție   pot fi găsite în cancelaria Î.M. Asociația piețelor mun. Bălți, mun. Bălți, str. 

Libertății, 2. 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 

 


