
 

  
 

                   
 

 

PRELUNGIREA TERMENULUI DE DE DEPUNERE A OFERTEI DE PREȚURI 

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău. 

 
- Obiectul Achiziției  Prestarea  serviciilor de confecționare și montare a copertinei la 

clădirea SA ”Moldtelecom” din or. Chișinău, bd. Stefan cel Mare,10 conform Anexei 
nr.1 

 
1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 

                -  Costul  MDL, incl. TVA; 
      - 90% din  preţul lucrarilor se va achita în termen de 120 de zile din momentul 
semnării procesului-verbal de finalizare a lucrarilor indeplinite integral. 

- 10% din preţul lucrarilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul expirarii 
termenului de garantie de bună execuție, de indicat obligatoriu acordul cu aciastă modalitate 
de plata. 

        - Modalitatea de plată poate fi modificată la negocierea contractului cu Ofertantul 
desemnat cîștigător, în cazul modificarii spre diminuare a costului prezentat în ofertă 

- Termenul de execuţie a lucrărilor 
- Termenul de garanție a lucrărilor 
- Certificat de calitate pentru materialele incluse 
- Disponibilitatea personalului 

2. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat 
 la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, 
recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul 
concursului. 

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 21.12.2022, ora 12:00.      

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna_Lilia Izvoreanu, 
mob.:067467517 

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate. 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 21.12.2022, ora 14:00. 



 

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 
ofertantului; 

d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind 
obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), 
principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere: 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 
 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de 
corupere. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 
ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în 
legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul 
încheierii contractului de achiziţii publice. 

 

Note: 

_____________________________ 
Semnătura 
 



 

 
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 

Data__________________________ 

 

f) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  
    

 h) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate servicii solicitate și a lucrărilor 
similare conform caietului de sarcini 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare: 

 

A. Tanas – mob. 067199161, fix 022 570 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom" 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 

3. Obiectul achiziţiilor  Confecționarea și montarea copertinei la clădirea  
SA ”Moldtelecom” bloc „C” din or. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 12 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 
şi Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de 

masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucri de constructie 

 

1 DG05A 

 

Decaparea de imbracaminti cu stratul de 
pina la 12 cm grosime, formate din 
covoare asfaltice permanente, betoane 
sfaltice 

 

m2 4,5000 

2 TsC39B3 

 

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie 
de forat pe teren de lucru , pentru gropi de 
stilpi  in teren catg. IV,  

 

buc 8,0000 

3 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 
tevi pentru sustineri acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton(tevi din metal 
pentru zustinere 150х150mm; profile talpi 
etc) 

 

kg 840,0000 



 

1 2 3 4 5 

4 CA03E2 

 

Beton turnat in fundatii, sub cota zero, 
preparat cu betoniera pe santier si turnarea 
cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

 

m3 3,5000 

5 CL18A 

 

Confectii metalice diverse 
(Confectionarea si montarea dispozitivului 
de ancoraj) inglobate total sau partial in 
beton 

 

kg 320,0000 

6 CL18A 

 

Confectii metalice diverse (Dispozitiv de 
ancoraj-stift cu ancora chimica- 44 buc) 
inglobate total sau partial in beton 

 

kg 12,0000 

7 CL06B 

 

Carcasa metalica gata confectionata din 
profil 120х120х5, 100x100x5 80x80x8; 
40х40х2, 40х20х2, Швеллер 12, лист 6 
мм, etc...livrate in transoane, asamblate cu 
suruburi,  montate la inaltimi pina la 35 
m(pentru copertina) 

 

t 3,2000 

8 IzA06A 

 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie 
metalica, utilaje tehnologice si constructii 
metalice cu email clorcauciuc (un strat 
grund de miniu, un strat grund de culoare 
si trei straturi de email) 

 

m2 77,0000 

9 CE06C 

 

Invelitori din tabla profilata protejata 
anticoroziv, montata pe pane metalice, 
executate pe suprafete mai mari de 40 mp 
cu foi din tabla profilata grosime 0,7-
1mm, H57, culoare metalica, cu prindere 
cu  suruburi autofiletanta (de talpa 
superioara a panei metalice) si consolidate 

m2 99,0000 



 

1 2 3 4 5 

cu nituri , inclusiv executarea doliilor, 
sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

 

10 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 
protejata anticoroziv 

 

m 25,0000 

11 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 
protejata anticoroziv 

 

m 24,0000 

 

 

Obligatoriu!!! 

1. Înainte de elaborarea ofertei de luat cunoștință cu obiectivul, la fața locului. 
2. La prezentarea ofertei, este necesar de prezentat schița de proiect în baza căreia va fi 

montată ulterior copertina. 
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