
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea Lucrări de reparații (Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane” str. 

Ștefan cel Mare 20, a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți, mun. Bălți) 

prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică 

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 
 

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

2. IDNO: 1007602000972 

3. Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 

4. Numărul de telefon/fax: (+373) 231 52 399; 52 363; 52 473 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: plan_usb@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația 

de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina 

web a Universității http://usarb.md/achizitii-publice/ 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 

formă de achiziție comună): Instituție Publică de învăţământ superior. 

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

participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea serviciilor de proiectare 

sau de lucrări solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare lot 

în parte) 

Lotul 1 

1 45421132-8 

Lucrări de reparaţii 

(Schimbarea ferestrelor în 

Căminul „Meridiane” str. 

Ștefan cel Mare 20, a 

Universității de Stat „Alecu 

Russo” din  Bălți, mun. Bălți) 

deviz 1 
Conform caietului 

de sarcini 
218 004,12 

Valoarea estimativă totală fără TVA 218 004,12 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, 

numărul maxim al acestora._________________________________________ 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune  

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________ 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 45 zile lucrătoare din momentul primirii 

scrisorii de începere a lucrărilor 

13. Termenul de valabilitate a contractului: după finisarea lucrărilor (3 ani) 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică  

https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
mailto:plan_usb@mail.ru
http://usarb.md/achizitii-publice/


15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz): Nu se aplică 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  
Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Oferta 

 (Deviz nr. 3, Deviz nr. 5, Deviz nr. 7) 

Formulare Devizelor nr. 3, 5 și 7, 

conform Formularului de Deviz nr. 1, din 

Anexa nr. 23 

Semnat electronic de către operatorul 

economic (în conformitate cu art. 33, 

alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 

25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

2 
Garanția bancară 2 % din prețul ofertei fără 

TVA (la data deschiderii ofertelor) 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

а) Oferta va fi însoțită de о Garanție 

pentru ofertă din ziua deschiderii 

ofertelor (emisă de о bancă comercială) 

conform Anexei nr. 9 din „Documentația 

Standard” 

sau 

b) Transfer ре contul autorității 

contractante, conform  următoarelor date 

bancare : 

Beneficiarul plăţii: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi 

Denumirea Băncii: 

B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A.,fil. 

Bălţi 

Contul bancar: AGRNMD2X 

Codul fiscal: 1007602000972 

IBAN: MD76AG000000022512011414 

Obligatoriu 

3 DUAE 

Semnat electronic de către operatorul 

economic (în conformitate cu art. 33, 

alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 

25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

4 
Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, 

înregistrat la Biroul Național de Statistică 

Prezentat în copie, semnat electronic de 

către operatorul economic 
Obligatoriu 

5 Cerere de participare (Anexa nr. 7) 

Original, conform Anexei nr. 7, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice  

Obligatoriu 

6 
Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 

zile (Anexa nr. 8) 

Original, conform Anexei nr. 8, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice 

Obligatoriu 

7 
Grafic de executare a lucrărilor 

 (Anexa nr. 10) 

Original, conform Anexei nr. 10, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice 

Obligatoriu 

8 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras. 

Copie -  semnat electronic de către 

operatorul economic (în conformitate cu 

art. 33, alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 

și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

9 
Declarație privind experiența similară 

(Anexa nr. 12) 

Original, conform Anexei nr. 12, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice 

Obligatoriu 

10 

Declaraţie privind personalul de specialitate 

propus pentru implementarea contractului 

(Anexa nr. 15) 

Original, conform Anexei nr. 15, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice 

Obligatoriu 

11 Formular informativ despre ofertant  
Prezentat în original, semnat electronic 

de către operatorul economic. 
Obligatoriu 

12 Certificat privind lipsa sau existenta Prezentat în original de către ofertant Obligatoriu 



restanțelor la bugetul public național,  

eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat- 

valabil la data deschiderii 

valabil la ziua deschiderii ofertelor 

13 
Certificatul de atestare tehnico-profesională 

a dirigintelui de șantier 

Copie - semnată electronic de către 

operatorul economic (în conformitate cu 

art. 33, alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 

și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

14 

Certificate de calitate a principalelor 

materiale utilizate: 

• pentru tâmplăria din PVC nereciclat nu 

mai puțin de 5 camere de aer și geam 

termoizolant, clasa A 

• pentru geam termoizolant executat din 

sticlă cu un coeficient de transfer termic 

U≤1,7 W/mpK pentru structura de 24 mm 

4mm - 16mm - 4mm low-e; 

• pentru feronerie din oțel de calitate cu 

rezistenţă îndelungată la coroziune; 

• pentru pervazule de interior din PVC 

Copie -  semnat electronic de către 

operatorul economic (în conformitate cu 

art. 33, alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 

și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin 

transfer la contul autorității contractate, cuantumul 2% din suma ofertei fără TVA. 

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări: 5 ani. 

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție 

pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 10 % din valoarea totală cu 

TVA a contractului de achiziții publice. 

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii 

negociate), după caz Nu se aplică  

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică 

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

- Termeni minimi de efectuare a lucrărilor. 

-  Garanţie de bună execuţie (10%) a lucrărilor. 

-  Folosirea materialelor calitative. 

- Dotarea tehnică, utilaj, echipament. 

23. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD 

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut și 

corespunderea termenilor și cerințelor din caiet de sarcini. 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română 



31. Respectivul contract se refer[ la un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu se aplicd

32. Denumirea qi adresa organismului competent de solu(ionare a contesta{iilor:
Ag en(ia Na(io n ald pe nt r u S o I u(io nare o C o ntest al iil o r
Adresa: mun. ChiEindu, bd $tefan cel Mare Ei Sfdnt nr.124 (et.4), MD 2001;
TeUFox/email : 0 2 2- I 2 0 6 5 2, 0 2 2 I 2 0- 6 5 I, co nt e st atii@an s c. md

Data (datele) qi referin(a (referin{ele) publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referfl anun(ul respectiv (dac[ este cazul):
Nu se aplicd

in cazul achizi(iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunturilor viitoare: Nu se

aplicd

35. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, dupl caz, precizarea cI nu a fost publicat un astfel de
anunf: nu afost publicat un anunt de intentie

Data transmiterii spre publicare a anun(ului de participarez conform SIA .,RSAP"

n cadrul urii de achi ublici se va utiliza/a ta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronic[ a ofertelor sau a cererilor de

participare
Se acceptd

sistemul de comenzi electronice Nu se accept[
facturarea electronicl Se acceptd
pl6lile electronice Se acceptl

33.

34.

36.

37.

38.

39.

Contractul intri sub inciden(a Acordului
Mondiale a Comerfului (numai in cazul
Oficial al Uniunii Europene): Nu se aolicd

Alte informatii relevantez Nu se aplicd

Conducltorul grupului de

privind achizi{iile guvernamentale al Organiza{iei
anun{urilor transmise spre publicare in Jurnalul


