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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat „Bogdan  Petriceicu  Hasdeu” din 

Cahul 

2. IDNO: 1007603002825 

3. Tip procedură achiziție: CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI 

4. Obiectul achiziției: Reparația acoperișului căminului nr. 2 (bd. Victoriei 5, mun. Cahul) 

5. Cod CPV: 45261900-3 

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de Reparație a 

acoperișului căminului nr. 2(bd. Victoriei 5, mun. Cahul), conform necesităţilor Univesității de Stat 

„B. P. Hasdeu” din Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. 

 

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul Universității 

7. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 45261900-3 
Reparatia acoperisului cu tabla 

amprentata (tip tigla) 
Proiect 1 

Conform listei 

cantităților de 

lucrări 

 

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. 

9. Tipul contractului: De antrepriză 

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 6 luni 

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 24.12.2019 

12. Locul executării lucrărilor: mun. Cahul, Universitatea de Stat „B.  P. Hasdeu” din Cahul, 

Piața Independenței 1 

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga  

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit. 

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  

16.1. Învelitorile din placi din tabla amprentata (tip tigla) și învelitorile din tabla plana 

zincata sau tabla plana vor îndeplini obligatoiru următoarele specificații minime: 

a) Garantie de la producator – 10 ani la culoare, 50 ani la metal (confirmat prin 

certificatul de garantie a producatorului si stampila uda a unui distribuitor oficial) 

b) Garantia de la agentul economic – 15 ani la culoare, 50 ani la metal (confirmat prin 

scrisoare de garantie si stampila uda) 

c) Stratul de zinc – 225 g/m2 (confirmat prin certificatul tehnic al producatorului) 

d) Stratul de vopsea/lac pentru culoare si protectie – 35 µm 

e) Grosimea – 0,48 mm 

f) Culoare recomandata MARO (se stabileste cu beneficiarul), preferabil MAT 
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16.2. Cerinte la sistemul pluvial confirmate prin certificare de garantie si calitate: 

a) Grosimea otelului: min. 0,57 mm, metal prevopsit cu particule acrilice in culoare 

ALBĂ MAT  

b) Masa stratului de zinc: 275 gr/m2 

c) Gruundul: in culoarea vopselei 

d) Durata medie de exploatare: 50 ani 

e) Garantia anticoroziune: 30 de ani 

f) Garantia pentru mentinerea culorii: 15 ani 

g) Grosimea inelului pentru jgheab: min. 5 mm 

h) Bratara jgheab: metal si cauciuc 

i) Sistemul de instalare preferabil mod click 

 

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 
Obligativitatea 

1 Scrisoare de inaintare 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.1.  

Da 

2 Imputernicirea 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.2.  

Da 

3 Formularul ofertei 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.3.  

Da 

4 Garantia pentru oferta 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.4.  

Da 

5 

Neîncadrarea în situațiile 

ce determină excluderea 

de la procedura de 

atribuire, ce vin în 

aplicarea art. 18 din Legea 

nr. 131 din 03.07.2015. 

Declarație pe proprie 

răspundere. 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.6.  

Da 

6 

Neimplicarea în practici 

frauduloase și de corupere. 

Declarație pe proprie 

răspundere. 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.7. 

Da 

7 

Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

eliberat de Inspectoratul 

Fiscal 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

8 
a) Certificat de înregistrare 

a întreprinderii 

 

Copie. Confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. 

 

 

Da  
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b) Decizie de înregistrare a 

întreprinderii 

 

c) Extras din Registrul de 

Stat al persoanelor 

juridice, anul 2019 

Copie. Confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. 

 

Copie. Confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. 

 

Da 

 

 

Da 

9 Licenta de activitate 
Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

10 Informatii generale despre 

ofertant 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.8. 

Da 

11 
Informaţiilor cu privire la 

obligaţiile contractuale 

faţă de alţi beneficiari 

Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul 3.9. 

Da 

12 Raport Financiar pentru 

anul 2018 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da  

13 

Disponibilitate de bani 

lichizi sau capital 

circulant, de resurse 

creditare sau alte mijloace 

financiare conform IPO14 

1 000 000 lei. Da 

14 Cifra medie anuală de 

afaceri în ultimii 3 ani  
3 000 000 lei. Da 

15 Lichiditate generală  Minim 100% Da 

16 

Declarație privind 

experiența similară  

sau 

Declarație privind lista 

principalelor lucrări 

executate în ultimul an de 

activitate conform  

 

Ofertantul (operator economic sau membrii 

asocierii împreună) trebuie să demonstreze 

că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până 

la data limită de depunere a ofertelor): 

- 3 (trei) contracte ce au avut ca obiect 

execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac 

obiectul contractului ce urmează a fi 

atribuit, 100 % din  valoarea viitorului 

contract. Formularul F3.10 

sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor 

executate în ultimul an de activitate să fie 

egală sau mai mare decît valoarea viitorului 

contract. Formularul F3.11 

 

Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

17 

Declarație privind dotările 

specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a 

contractului 

Original. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul F3.13 

Da 

18 

Declaratie privind 

personalul de specialitate 

propus pentru 

implementarea 

contractului 

Original. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Formularul F3.13 

Da 

19 
Certificatul de atestare 

tehnico-profesională a 

dirigintelui de șantier 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

20 Demonstrarea accesului la 

personal/ un organism 

Documente prin care se demonstrează că 

operatorul economic are acces la 
Da 
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tehnic de specialitate, care 

să garanteze asigurarea 

unui controlul al calităţii.  

laboratoare de încercări şi teste a 

materialelor ce vor fi utilizate, în 

conformitate cu natura şi specificul 

lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

21 Informații privind 

subcontractanții 

Formularul F3.14, acordul de 

subcontractare, precum și după caz,  

Formuarul informativ F3.8.  

Da 

22 Informații privind asocierea  

Formularului F3.15, precum și acordul de 

asociere în care vor preciza detaliat 

sarcinile ce revin fiecărui asociat 

Da 

23 Avizul Inspecției de Stat în 

Construcții 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

24 Manualul Calității  
Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

25 

Certificate de calitate a 

principalelor materiale 

utlizate: 

placi din tabla amprentata 

(tip tigla)  

tabla plana zincata sau 

tabla plana protejata 

anticoroziv 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 
Da 

26 Perioada de garanție a 

lucrarilor  
3 ani Da 

27 

Recomandări la 

contractele prezentate 

pentru demonstarea 

lucrărilor similare 

executate în ultimii 5 ani 

3 (trei) scrisori de recomandare de la 

beneficiari/contractanti din ultimii 5 ani 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Da 

28 Devizele locale aferente 

ofertei 

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia 

parametrilor tehnici solicitati in caietul de 

sarcini. 

Original. Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

Da 

 

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul  

b) Adresa: MD 3909 or. Cahul, str. Piața Independenței 1; etajul 1, biroul 111 

c) Tel: 0299 2 08 80, 0299 2-24-81, 078305765 

d) Fax: 0299 2-47-52; 

e) E-mail: rectorat@usch.md 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Caciuc Andrei 

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 

împuternicite de către Participant).  

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.usch.md  

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 

de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 
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19. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 

ștampilat, urmează a fi prezentate: la ora 11.00, în termen de 12 zile de la publicarea Invitației. 

 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- pînă la: [ora exactă] ______________________________________________________ 

- pe: [data] ______________________________________________________________ 

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Universitatea de Stat  „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, or.  Cahul,  Piața Independenței, 1 (biroul 229). 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat. 

23. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de:  

- Garanție bancară sau 

- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu ”, cu nota “Garanția 

pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform 

următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat B. P Hasdeu din Cahul;   

(b) codul fiscal: 1007603002825; 

(c) Codul IBAN: MD37TRPCCF518430A00033AA  

(d) trezoreria teritorială Cahul TREZMD2X. 

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 %. 

 

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. 

 

 

26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

 

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

28. Valoarea estimată a achiziției,  fără TVA, lei: 1.300.000,00   

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Andrei POPA                                              L.Ș. 


