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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Lucrări de reparaţii (Schimbarea ușilor și  ferestrelor  

a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți, str. A. Pușkin, 38) 

prin procedura de achiziție  Cererea Ofertelor de Prețuri (REPETATĂ) 
 

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 de internet a autorității contractante: plan_usb@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet 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): nu se aplică. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: 
 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea estimată 

(se va indica 

pentru fiecare lot 

în parte) fără TVA 

Lotul I 

1 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ferestrelor în blocul de studii №1, 

etajul 1 și 2 a Universității de Stat 
„Alecu Russo” din  Bălți, str. A. 

Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
155 176,74 

Lotul II 

2 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ușilor în blocul de studii №2, etajul 1 a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, str. A. Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
33 167,64 

Lotul III 

3 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ferestrelor în blocul de studii №3 a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, str. A. Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
554 505,72 

Lotul IV 

4 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ferestrelor blocul №5, aula 533 a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, str. A. Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
31 210,98 

Lotul V 

5 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ferestrelor în clădirea Contabilității a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, str. A. Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
59 109,02 

Lotul VI 

6 45421132-8 

Lucrări de reparaţii (Schimbarea 

ferestrelor la Biblioteca științifică, 
etajul 3, sala №2 a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din  Bălți, str. A. 
Pușkin, 38) 

deviz 1 
Conform caietului de 

sarcini 
134 010,48 

Valoarea estimativă totală  967 180,58 
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9. 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 toate loturile. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de executare solicitați: termenul lucrărilor 45 zile lucrătoare 

12. Termenul de valabilitate a contractului: după finisarea lucrărilor (5 ani) 

13. 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 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; 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 

Formularul F3.1, 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. 

Garanţia pentru oferta 

(Garanția bancară) 
 

Scrisoare de garanţie bancară pentru ofertă 

în original emisă de către instituția 
financiară unde se deservește ofertantul în 

valoare de 2.0 % din suma ofertei fără TVA, 
Formularul 3.2 

Terminul de valabilitate (solicitat-90  zile) 

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 

Declarație de neîncadrare în situațiile ce 
determină excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015 

Formularul 3.5, 

completat și prezentat în original, semnat 
electronic de către operatorul economic. 

Obligatoriu 

5 

Declarația privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere 

Formularul 3.6, 

completat și prezentat în original, semnat 
electronic de către operatorul economic. 

Obligatoriu 

6 

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 

7 Informaţie generală despre ofertant 
Formularul 3.7 completat și prezentat în 

original, semnat electronic de către 
operatorul economic. 

Obligatoriu 

8 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Completat și prezentat în original, semnat 
electronic de către operatorul economic. 

Obligatoriu 

9. 

Certificat privind lipsa sau existenta 

restanțelor la bugetul public național,  eliberat 
de către Serviciul Fiscal de Stat 

Prezentat în original de către ofertant 
valabil la ziua deschiderii ofertelor 

Obligatoriu 

10 
Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, 

înregistrat la Biroul Național de Statistică 

Prezentat în copie, semnat electronic de către 
operatorul economic 

Obligatoriu 

11 
Lista lucrărilor similare, declarație privind 
experiența similară 

Formularul 3.9 sau declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an 
de activitate conform Formularul 3.10, 

operatorul economic va demonstra 

experienţa în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit: 

  Prezentarea informație referitor  

Obligatoriu 
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executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui 
contract cu o valoare nu mai mică de 75% 
din valoarea viitorului contract, confirmată 
prin prezentarea contractului de antrepriză 
sau subantrepriză, precum şi procesul-verbal 

de recepție la  finalizarea lucrărilor care 

atestă executarea lucrărilor, sau: 
 Prezentarea informație referitor valoarea 
cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate care să fie egală sau 
mai mare decât valoarea viitorului contract, 
confirmată prin prezentarea contractelor de 

antrepriză sau subantrepriză, precum şi 
procese - verbale de recepție la  finalizarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor.   
Recomandări la contractile prezentate pentru 
demonstrarea lucrărilor similare. 

12 
Informaţii cu privire la obligaţiile 
contractuale faţă de alţi beneficiari 

Formularul 3.8, 

completat și prezentat în original, semnat 
electronic de către operatorul economic. 

Obligatoriu 

13 
Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

Formularul 3.12, însoțită de schema de 
încadrare și salarizare a personalului angajat Obligatoriu 

14 

Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

Formularul 3.11 

va fi prezentat în original de către ofertant Obligatoriu 

15 
Lista subcontractorilor și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia 

Formularul 3.13, (dacă depăşesc 10% din 
valoare contractului) va fi prezentat în 
original contractul de subcontractare, 

semnat și ștampilat de către ofertant și 
subcontractor. 

Obligatoriu 

16 

Graficul calendaristic de execuţie  a 
lucrărilor, cu reprezentarea grafică a 
consecutivității tehnologice, termenii de 
execuție a lucrărilor și valorificarea 
mijloacelor financiare 

Formularul 3.3 

va fi prezentat în original, semnat și 
electronic de către operatorul economic 

Obligatoriu 

17 Manualul calității 

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 

18 

Certificate de calitate a principalelor 

materiale utilizate : 

 pentru tâmplăria din PVC nereciclat cu ≥ 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 

19 Perioada de garanție a lucrărilor Min.  5 ani Obligatoriu 

20 
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 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică 

17. 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 

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

a) Termeni minimi de efectuare a lucrărilor. 




