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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea serviciilor pentru Responsabil tehnic privind supravegherea lucrărilor 

privind construirea unei parcari pentru 30 autovehicule și amenajarea teritoriului din mun. 

Chisinau str.Vl.Korolenko 8 
 (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție de mică valoare 

tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală 

2. IDNO: 1006601004105 

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8 

4. Numărul de telefon/fax: 022 73 87 33 /067 744 986/022 72 74 69 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  cancelaria.cml@cml.gov.md 

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

atribuire: http://medicina-legala.md/ro/achizitii/ 

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

participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Suma totală a contractului de 

antrepriză (lei,inclusiv TVA) 

  Lotul 1    

 71500000-3 

Servicii pentru Responsabil 

tehnic privind supravegherea 

lucrărilor privind construirea 

unei parcari pentru 30 

autovehicule și amenajarea 

teritoriului din mun. Chisinau 

str.Vl.Korolenko 8 

lucrare 1 900 301, 42 

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

oferta (se va selecta):Pentru un singur lot 

1) Pentru un singur lot; 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 
(indicați se admite sau nu se admite) 

10. Termenii și condițiile de prestare solicitați pentru: 3 luni de la înregistrarea contractului 

la Trezoreri. 

11. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU 
(indicați da sau nu) 

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): NU 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

14. 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;  

http://medicina-legala.md/ro/achizitii/
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Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Specificația de preț Original,confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei umede a 

Participantului(F. 4.1) /semnat 

electronic 

Obligatoriu 

2 Certificat de atestare tehnico-

profesională, valabil min.6 luni 

copie/semnat electronic 
Obligatoriu 

3 Lista lucrărilor supravegheate 
copie/semnat electronic Obligatoriu 

4 Certificat de înregistrare a întreprinderii  
copie/semnat electronic Obligatoriu 

5 Scrisoare de recomandare 
copie/semnat electronic Obligatoriu 

6 Rechizitele bancare 
copie/semnat electronic Obligatoriu 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut 

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

cancelaria.cml@cml.gov.md 

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

18. Locul deschiderii ofertelor: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat.  

20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

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

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:06.10.2020 

22. Termen de depunere a ofertelor: 11.10.2020 

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

 

Conducătorul grupului de lucru: Șarpe Vasile  _______________________ L.Ș. 


