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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziţionarea  elementelor de joacă cu instalare şi amenajarea teritoriului adiacent, 

conform necesităţilor Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Băştinaşilor din or.Teleneşti 
(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie Cererea ofertelor de Preţ 
(tipul procedurii de achiziţie) 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din 

or.Teleneşti „Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni”  

2. IDNO: _ 1018620002178___________________ 

3. Adresa: mun.Chişinău str. Mihai Eminescu nr.27 ap.1 ____ 

4. Numărul de telefon/fax: 069824108,069142465,069456281  

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: tyoryka@mail.ru 

carpmarina01@yahoo.com  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: facebook (Asociaţia Băştinaşilor din or.Teleneşti) 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 

altă formă de achiziţie comună): Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din 

or.Teleneşti „Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni” 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr

. 

d/

o 

Cod CPV 
Denumirea lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Valoarea estimată fără 

TVA 

(se va indica pentru fiecare 

lot în parte) 

1 
37535200-

9 

Complex de joacă 

universal 

 

buc 5 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

2 
37535200-

9 
Balansier buc 7 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

3 
37535200-

9 
Carusel pe platformă buc 5 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

mailto:tyoryka@mail.ru
mailto:mihai.roscovan@gmail.com


2 

4 
37535200-

9 

Suport pentru leagăne 

dublu 
buc 3 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

 

5 

37535200-

9 
Loc de şezut plat buc 3 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

6 
37535200-

9 
Căsuţă copii buc 5 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

7 
37535200-

9 
Bancheta 2000 buc 7 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

8 
37535200-

9 
Balansare pe arc cu 

figurină dublă 
buc 5 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

9 
37535200-

9 
Covoraşe  buc 16 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

10 
45111291-

4 
Amenajarea terenului buc 4 

Conform caietului de sarcini anexat; 

ofertantului i se recomandă să 

viziteze şi să examineze 

amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate 

informaţiile care pot fi necesare în 

vederea elaborării ofertei 

 

Valoarea estimativă totală  

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru mai multe loturi 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ________nu se admit________________ 
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(indicaţi se admite sau nu se admite) 

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: începutul lucrărilor imediat 

dupa semnarea contractului; termen de executare – maxim 15 zile locul livrării: conform 

caietului de sarcini. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:______pînă la 30.08.2019_____________________ 

13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu______________ 
(indicaţi da sau nu) 

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 menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

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. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 

1.  Oferta) Original. Confirmata  prin semnătură electronică DA 

2.  Specificaţia de preţ   Original. Confirmata  prin semnătură electronică DA 

3.  Specificaţia tehnică  Original. Confirmata  prin semnătură electronică DA 

4.  DUAE Original, adaptat procedurii, confirmat prin semnătură electronică. DA 

5.  Informaţii generale despre ofertant Conform informaţiei din DUAE 
DA 

6.  Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

Conform informaţiei din DUAE 
DA 

7.  Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. 
DA 

8.  Minim 3 ani de experienţă specifică în 

livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

ofertantul va prezenta o listă a contractelor similare, cu indicarea perioadelor, 

beneficiarilor, valorilor - cu aplicarea semnăturii electronice; în caz de necesitate, 

vor fi solicitate contractele pentru confirmarea informaţiei prezentate 

DA 

9.  Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului 
DA 

10.  Actul ce confirmă dreptul de a livra bunurile 

solicitate  

copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului DA 

11.  Grafic de executare a lucrărilor de instalare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului - se va prezenta 

graficul de executare a lucrărilor cu indicarea concretă a datei, adresei şi 

consecutivitatea lucrărilor planificate. 

DA 

12.  Diriginte de șantier Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier – confirmat 

prin semnătura electronică a participantului 

DA 

13.  Panou informativ Declaraţie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului privind 

- Fiecare teren de joacă va evea un panou informativ instalat de către agentul 

economic care va conţine informaţie cu privire la numele agentului economic, nr. 

de contact, altă informaţie relevantă. 

Pe fiecare element în parte se va fixa de către agentul economic o placă metalică, 

care va conţine informaţie despre normele de exploatare a acestuia: vîrsta, 

greutatea, măsuri de precauţie pentru siguranţa copilului etc.. 

DA 

14.  Eliminarea reziduurilor Declaraţie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului –  

Zona de construcţie, după finalizarea lucrărilor  trebuie să corespunzdă regulilor de 

amenajare a teritoriului or. Teleneşti. 

Eliminarea reziduurilor de construcţie (pietre, carton etc.) efectuate în timp, nu mai 

mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor 

DA 

15.  Livrarea, transportarea şi instalarea bunurilor 

la adresele indicate (din contul agentului 

economic cîştigător) 

declaraţie pe proprie răspundere, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

DA 

16.  Termenul de garanţie a bunurilor minim 1 an Pentru fiecare element/echipament va fi oferit termenul de garanţie al 

producătorului, dar nu mai puin de 1 an - Declaraţie în original, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului; 

În perioada de garanţie, înlăturarea defecţiunilor se va face din contul agentului 

economic cîştigător cu ieşirea la faţa locului în termen de 3 zile lucrătoare după 

primirea informaţiei despre defecţiune, iar în 5 zile lucrătoare se va lichida 

defecţiunilor pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului; 

DA 

17.  Prospecte, imagini, desene tehnice a 

elementelor de joacă 

participanţii vor prezenta prospecte din care să reiasă caracteristicile tehnice a 

bunurilor solicitate  

DA 
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18.  Fabricarea în condiţii de uzină/fabrică toate elementele pentru terenurile de joacă vor fi confecţionate în condiţii de 

uzină/fabrică – OE va confirma condiţia prin documente (extras/licenţă/autorizaţie 

de funcţionare etc.) -  cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului 

DA 

19.  Certificat de conformitate - standardul EN 

1176-1:2012.2 

confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului DA 

20.  Certificat de origine a bunurilor de la 

producător (pentru ofertantul cîştigător) 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului DA 

21.  Declaraţia vamală (pentru ofertantul 

cîştigător) 

În cazul livrării bunurilor de peste hotarele RM; 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului 

DA 

22.  Garanţia de bună execuţie 3% - scrisoare 

bancară 

la etapa semnării contractului – se prezintă în termen de maxim 5 zile din data 

semnării contractului 

DA 

16.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al 

procedurii negociate), după caz ______________________________________________ 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): ________-________ 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 

____________________________________________________________________________ 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ___cel mai mic preţ pe 

lista întreagă şi îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie. Cota 0(zero) TVA 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

şi ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

- - - 

- - - 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] ____ora 10:00_______________ 

- pe: [data] _____________ 02.07.2019  _______________ 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic sau pe support de hîrtie  

Termenul de valabilitate a ofertelor: __ 

23. Locul deschiderii ofertelor: __or.Teleneşti str.31 August 8 et.2 sala de şedinţe__ 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.. 

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

______________________________de stat________________________________________  

26. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 

Uniunii Europene: _______PNUD/MIDL______________________ 
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului) 

27. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective 

(dacă este cazul):___________________________-__________________________________ 

28. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor 

viitoare:__________________________________-___________________________________ 

29. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:__________________________-_____________________________________ 
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30. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare:_____________________ 

31. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Da 

sistemul de comenzi electronice Nu 

facturarea electronică nu 

plăţile electronice nu 

32. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu_______________________ 
(se specifică da sau nu) 

33. Alte informaţii relevante:  
1. Oferta va cuprinde următoarele: 

a) propunerea financiară,  

b) propunerea tehnică, precum şi documente suport şi facultative solicitate de autoritatea contractantă; 

2. Preţul pentru lucrările de instalare şi amenajare vor fi incluse în preţul bunurilor şi 

materialelor solicitate. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Draguş Marina  ______________________ 

 L.Ş. 

 


