
 
 

    
 

Cererea ofertei de preturi privind prestarea serviciilor de control medical 
periodic a angajaților S.A. „Moldtelecom” din mun. Chișinău 

 
 

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

- Obiectul Achiziției: 
Prestarea serviciilor de control medical periodic a angajaților S.A. 
„Moldtelecom”. 
 

1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 
- Costul (lei), conform tabelei anexate; 
- Modalitatea de plată - plata în avans; 
- Termenul trecerii controlului medical; 
- Indicarea eventualelor reduceri sau bonusuri în cazul în care aceste se oferă. 

 
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 19.03.2021, ora 12.00.                
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dna Sergiu Roșca, mob: 067199185. 
 
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 19.03.2021, 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: 

Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 
 

4. S.A."Moldtelecom" va informa Ofertanții despre atribuirea contractului de 
achiziție/desemnarea câștigătorului în termen de 3 zile calendaristice de la data la care a 
fost votată Oferta câștigătoare. Grupul de lucru va acorda dreptul de a încheia contractul 
de achiziții ofertantului cu cel mai avantajos preț. 

5.  Persoane de contact pentru informații suplimentare: 

Sergiu Roșca – mob: 0671 99 185; fix: 022 570-185 
Nelea Șostac – mob: 0671 98 184; fix: 022 570-184 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXA 
 

 
                         Specificarea serviciilor conform catalogului tarifelor unice 
                      aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1460 din  30.12.2016 

             

Nr.  Factorii de risc din mediul 
ocupațional 

Cantitatea 
prealabilă, 
persoane  

Costul 
pentru o 
persoană, 

lei 

Suma 
totală,     

lei 

1 5.1 - Munca la înălțime 133   

2 
5.1 - Munca la înălțime                                     
5.2 - Munca în rețele electrice aflate 
sub tensiune înaltă 

55    

3 
5.1 - Munca la înălțime                                                
1.25 - Mase plastice în baza clorurii 
de vinil 

54    

4 
5.11 - Lucru în tură la noaptea                                       
5.3 - Suprasolicitarea analizatorului 
vizual 

83    

5 5.2 - Munca în rețele electrice aflate 
sub tensiune înaltă 12    

6 
1.64 - Monoxid de carbon                                  
1.70 - Oxid de azot                           
5.4 - Suprasolicitare fizică 

4    

7 
2.10 - Zgomot                                                
3.10 - Pulberi vegetale                             
5.1 - Munca la înălțime 

2    

8 
3.6 - Ciment     
5.1 - Munca la înălțime                                               
5.4 - Suprasolicitare fizică 

3    

9 5.1 - Munca la înălțime                                 
5.4 - Suprasolicitare fizică 9    

10 5.4  - Suprasolicitare fizică 8    

11 
2.1 - Cîmpuri magnetice neionizante                            
5.3 - Suprasolicitarea analizatorului 
vizual 

2   

12 2.10 - Zgomot                                                 2   
13 Comisia medicala la angajare  100   

 TOTAL     
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