
                                                                                           
 

Cererea ofertei de preturi privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie a salii de 
instruiri S.A. “Moldtelecom”, bd. Stefan cel Mare, 10, parter 

 
 

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

- Obiectul Achiziției: 
“Reparatia salii de instruiri, SA”Moldtelecom”, bd. Stefan cel Mare, 
10, parter”. 
 

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 
- Costul (MLD) incl. TVA, deviz de cheltuieli formele F7, F5, F3(WinCmeta), 

conform cerințelor Caietului de sarcini (se anexează); 
     De indicat obligatoriu: 

Modalitatea de plată, în următorul mod:  
-  90% din preţul lucrărilor se va achita în termen de 60 de zile din momentul 

 semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral. 
- 10% din preţul lucrărilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul 

 expirării termenului garanției;  
 

- Graficul de execuţie a lucrărilor. 
- Termenul garanției de bună execuție 360 de zile. 
-  Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate după semnarea procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
             

 
2. Ofertele 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 19.02.2021, ora 12:00. 
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Adela Tanas, Specialist Principal 
SEEC. tel.: +373 22 570 601;  
Sergiu Botnaru Vice director departament logistic tel.: +373 22 570 128. 

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

     Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
     Mare și Sfânt,10) la data de 19.02.2021, 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___________________________. 

Lista subantreprenorilor ce v-or executa lucrări/presta servicii (după caz)____________________. 
 

Administrator __________________ 
Data__________________________ 
 
 
 
 



f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  

h) Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate     

i) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier.  

         j) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare. 

         k) Minim 3 recomandări din partea beneficiarilor pentru care au fost executate lucrări                          

             similare. 

         l) Lista personalului calificat necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului    

     contractului ce urmează a fi atribuit 

m) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru     

     îndeplinirea corespunzătoare a contractului.     

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 
A. Tanas – mob: 067199161; fix: 022570601. 
S. Botnaru – mob: 067299128; fix: 022570128. 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de SA"Moldtelecom" 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 
3. Obiectul achiziţiilor  Asigurarea reparatiei salii de instruiri, SA”Moldtelecom”, bd. 
Stefan cel Mare, 10 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
1 RpEF23A 

 
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 
inclisiv tijele si globurile buc 14,0000 

2 RpCO56B 
 

Demontari:  tavane suspendate m2 67,8000 

3 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi ) m2 5,0000 

4 RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 
suport sau fara suport textil, mocheta, etc(coridor) m2 51,6000 

5 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi  gresie.  m2 18,6000 

6 RpCO56B 
 

Demontari: glafuri la ferestre m2 5,0000 

7 RpCU06B 
 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 
podea din beton simplu de 5 x 50 cm2 (pentru tavi 
si cabluri) 

m 50,0000 

8 RpEA09A 
 

Montarea elementelor de protectie din material 
plastic, aparent  in canale, pentru mascarea m 54,0000 



1 2 3 4 5 
conductorilor sau cablurilor electrice, avind 
dimensiunile 8x21 mm 

9 RpEB01B 
 

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau 
cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati 
ingropat, avind sectiunea 25 mmp 

m 54,0000 

10 RpCU07D 
 

Matarea santurilor in pode de pina la 50 cm2, 
dupa instalatii sau consolidari m 50,0000 

11 RpCO49D 
 

Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu 
panouri din baghete de stejar 11ml; h= 0.9m m 11,0000 

12 CK26A 
 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre latime pina la 0.5m m 11,0000 

13 CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila  m2 67,8000 

14 RpCK01A 
 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din beton clasa C-5/4 (B-75) cu fata 
zgiriata pentru asigurarea aderarii(reglarea 
denivelarilor antreu-sala) 

m2 4,2000 

15 CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 
grosime 10mm  m2 70,2000 

16 CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica (portelenat 
60*60)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(interior, de coordonat culoarea inainte de placare) 

m2 70,2000 

17 CI14B 
 

Elemente liniare din placi din gresie portelanata 
aplicate cu adeziv (plinte) m 33,2000 

18 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv complect 
din stecla,  la intrarea centrala(usi cu 6 camere cu 
geam complect la intrare si miner pe toata 
inaltimea+mecanizm de incidere -доводчик) 

m2 5,5000 

19 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
(pregatirea pentru vopsire profunda peste tinc) m2 140,4000 

20 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
pereti si stilpi, (culorile de coordonat) 

m2 140,4000 

21 RpEE03A 
 

Montarea prizelor blocuri cite 4 la mese buc 16,0000 

22 RpEE01A 
 

Montarea interupatoarelor unipolare  buc 4,0000 

23 RpEF02A 
 

Montarea corpuri de iluminat multiple, complet 
echipate buc 20,0000 

24 TrI1AA02C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 
auto categoria 1 

t 2,5000 

25 RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 
kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala)ridicarea materialelor 

t 2,5000 

26 TsI50G 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 15 km  t 1,5000 
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