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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de reparație curentă și curățare a sistemului de scurgere precum și servicii de
curățenie a podului clădirii administrative a Comisiei Electorale Centrale (procedură
repetată).

1.3. Numărul procedurii: 18/03997
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 50000000-5
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
din

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
1.11. Destinatarul: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 022-578-994 
Fax: 022234047 
E-mail: info@cec.md 
Persoana de contact: CONDREA ANDREI

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de reparație curentă și curățare
a sisitemului de scurgere

1.1 50000000-5 Demolarea elementelor de acoperiș
jgheaburi

Metru 124.00

1.2 50000000-5 Demolarea elementelor de acoperiș -
burlane

Metru 150.00

1.3 50000000-5 Reparație la pazii și la învelitori de țiglă
profilată

Metru
pătrat

29.00

1.4 50000000-5 Reparația balustradei de pe acoperiș Metru 110.00
1.5 50000000-5 Curățarea jgheaburilor de frunze și nisip Metru 124.00
1.6 50000000-5 Întărirea țiglei la 4 ferestre de la acoperiș și

izolarea lor
Bucată 4.00

1.7 50000000-5 Izolarea conductelor de aer și a coșului de
fum cu saltele de vată unde este defectat și
de acoperit pe deasupra cu o folie de
aluminiu.

Metru 25.00

1.8 50000000-5 Consolidarea elementelor
decorative/arhitecturale de pe fațada clădirii

Bucată 50.00 Cantitatea expusă este una preliminară și
nu poate fi stabilită la momentul anunțării
procedurii. Operatorul economic urmează
a stabili de comun cu reprezentantul
autorității contractante asupra necesității
cosolidării anumitor elemente decorative
sau păstrarea acestora la starea care se
aflau la momentul începerii executării
contractului.Width: 1920
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2 Servicii de curățare a podului clădirii
administrative a Comisiei Electorale
Centrale

2.1 90910000-9 Curățirea și evacuarea materialelor (deșeuri
de construcții) inclusiv cu mijloace
manuale, precum și a matarialelor cu
greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua
„fereastra” prin încărcarea și transportarea
și descărcarea încărcăturilor cu
autocamioane

Tonă 9.00

2.2 90910000-9 Demontarea construcțiilor metalice indicate
de autoritatea contractantă fără recuperarea
materialelor

Tonă 1.00

2.3 90910000-9 Pardoseli din scînduri, 40 mm Metru
pătrat

66.00

2.4 90910000-9 Demontarea canalelor de ventilare din plăci
ghipso

Metru
pătrat

72.50

2.5 90910000-9 Demontarea cu mijloace mecanice a
pereților de zidărie din cotileț

Metru cub 1.45

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Oferta Original, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului DA
3.2 Specificația tehnică și de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului DA
3.3 Certificatul de înregistrare a ofertantului emis de către

autoritatea competentă
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantulu DA

3.4 Licența și/sau autorizația de funcționare Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului DA
3.5 Informație generală despre ofertant (sediul și filialele

acestuia, precum și capacitatea de personal pentru
executarea contractului)

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului DA

3.6 Raportul financiar pe baza ultimului bilanț financiar din
anul 2017

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului DA

3.7 Certificat de atribuire a contului bancar Original DA
3.8 Certificat de la organele fiscale privind lispa restanțelor la

Bugetul Public Național
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului DA

3.9 Act confirmativ a dotării cu tehnică,utilaj și echipament Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului DA
3.10 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere ce

determină excluderea de la procedura de atribuire
Declarație pe proprie răspundere DA

3.11 Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare în mărime de
20 mii lei

extras bancar DA

3.12 Minim 1 an de experiență specifică în prestarea serviciilor
similare

1 an experiență DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

Perioada maximă de execuție a lucrărilor va constitui 60 de zile calendaristice din
momentul semnării și înregistrării contractului la Trezorăria de Stat.

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Plata se va efectua în termen de 15 zile bancare după prestarea serviciului, semnarea
Procesului-verbal de recepție finală și prezentarea facturii fiscale.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

Width: 1920
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5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/03997 
Pentru achiziţionarea de: Servicii de reparație curentă și curățare a sistemului de
scurgere precum și servicii de curățenie a podului clădirii administrative a Comisiei
Electorale Centrale (procedură repetată). 

 Autoritatea contractantă: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.

Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119 
 A nu se deschide înainte de: 25.09.2018 11:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 022-578-994 
Fax: 022234047 
E-mail: info@cec.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 25.09.2018 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 022-578-994 
Data, Ora: 25.09.2018 11:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

oferta se va prezenta în lei moldovenești

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

25.09.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe lot.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Prețul-60p.,

 Perioada minimă de garanție asupra serviciilor solicitate care nu va fi mai mic de 5
ani-20p.,

 Perioada de execuție-20p.
 

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Oferta cea mai avantajoasă economic

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

6 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
RUSSU ALINA ________________________________


