
 

CERERE DE OFERTE (CO) 

(Lucrări de construcție) 
 

DATA: 4 Septembrie, 2020 

 

REFERINȚĂ: PP4/ICIDIA/W/S/119 

 

În vederea asigurării sustenabilității investițiilor Compact după finalizarea programului, Corporația 

Provocările Mileniului, SUA (CPM) și Guvernul RM au decis asupra reorganizării Fondului 

Provocările Mileniului Moldova în entitatea succesoare Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 

(FDD Moldova) (în continuare – instituție), care printre alte atribuții, are sarcina extinderii 

infrastructurii de irigare și atragerii investițiilor altor donatori sau instituții financiare, precum și a 

investițiilor din surse private sau publice în acest domeniu.  

 

Adițional, instituția asigură sprijin în dezvoltarea capacităților Agenției ,,Apele Moldovei” și ale 

altor instituții subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru a 

servi cât mai bine necesităților Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) și 

resurselor de apă din bazinele hidrografice; identifică necesitățile și acordă asistență juridică și 

tehnică imediată și pe termen scurt AUAI pentru sistemele centralizate de irigare (SCI) reabilitate 

în cadrul Programului Compact pentru a consolida capacitățile acestora în domeniul gestionării 

noilor bunuri ale infrastructurii de irigare și sprijină AUAI interesate în transferul managementului 

sistemelor de irigare în conformitate cu Legea cu privire la AUAI, elaborată în cadrul Programului 

Compact.  

 

În vederea identificării și creșterii numărului de utilizatori ai sistemelor centralizate de irigare, FDD 

Moldova va acorda sprijin AUAI care doresc sa îmbunătățească starea tehnică a SCI pentru a fi 

utilizate eficient și la capacitate optimă. Îmbunătățirile vor include extinderea și reabilitarea parțială 

a sistemelor centralizate de irigare și/sau înlocuirea echipamentelor mecanice și electrice existente. 

 

Această Cerere de Oferte rezultă din Planul General de Procurări, disponibil pe pagina FDD 

Moldova  http://sda.gov.md/ro/Anunturi-generale.html. 

 

Obiectivul principal al lucrărilor solicitate este „Instalarea echipamentului de pompare pentru 

optimizarea și eficientizarea exploatării Sistemului Centralizat de Irigare „Nistrean”, satul 

Gura-Bîcului, raionul Aneni-Noi”. 

Descrierea lucrărilor pentru care este lansată cererea de ofertă: 

Proiectul prevăzut în prezentul lot include următoarele lucrări de construcţie: 

a) Lucrări de construcție: 

 Construcția, reabilitarea și/sau îmbunătățirea rețelei de conducte, inclusiv 

înlocuirea componentelor rețelei de conducte existente; 

http://sda.gov.md/ro/Anunturi-generale.html


 Lucrări civile de reabilitare a clădirilor principale ale stațiilor de pompare sau 

clădirilor adiacente/auxiliare; 

 Reabilitarea și/sau îmbunătățiri la bazinele de compensare; 

 Construcția prizelor de apă noi sau reabilitarea celor existente, precum și a 

structurilor de protecție împotriva gheții; 

 Construcția, reabilitarea și/sau îmbunătățiri la rețeaua de alimentare cu energie 

electrică; 

 Îmbunătățiri de mediu. 

b) Echipament pentru stațiile de pompare: 

 Înlocuirea sau reabilitarea pompelor existente uzate; 

 Înlocuirea sau reabilitarea altor echipamente mecanice uzate din interiorul și 

exteriorul stațiilor de pompare; 

 Înlocuirea sau reabilitarea echipamentelor electrice uzate;  

 Instalarea echipamentelor de automatizare; 

 Înlocuirea sau reabilitarea rezervoarelor de apă, vacuum și de compensare uzate; 

 Instalarea echipamentului de securitate; 

 Alte echipamente pentru stațiile de pompare. 

 

Mai multe detalii privind lucrările de construcție solicitate sunt furnizate în Anexa 3 al acestei 

Cereri de Oferte. 

Cererea de Oferte este deschisă tuturor entităților eligibile, care sunt interesate să participe. Agenții 

economici se pot asocia prin contract de societatea civilă sau în cadrul unui contract de sub-

antrepriză pentru a completa domeniile acestora de expertiză. 

 

Antreprenorul va fi selectat conform cerințelor de selecție ,,Shopping” în conformitate cu Ghidul de 

achiziţii al CPM, din data de 6 martie 2019, cu excluderile aprobate pentru FDD Moldova la 

închiderea Programului Compact. Versiunea în vigoare a Ghidului de achiziții al CPM poate fi 

consultată pe pagina oficială a CPM - https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-

guidelines. 

 

Oferta asociată cu această cerere de oferte trebuie depusă la următoarea adresă:  

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova); 

strada Nicolae Iorga 21, oficiul 5; 

Chisinau MD-2012, Moldova; 

sau în format electronic la următoarele adrese de e-mail: 

leonid.mazilu@sda.gov.md; 

  copie: ion.bors@sda.gov.md. 

 

Vă rugăm să țineți cont de următoarele cerințe și condiții necesare la elaborarea ofertei pentru 

lucrările sus-menționate:  

 

 
 

Field Code Changed

https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines
https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines
mailto:leonid.mazilu@sda.gov.md
mailto:ion.bors@sda.gov.md


Condiții de livrare  

[INCOTERMS 2010]  

(Corelați cu oferta de preț) 

☒DDP locația de efectuare a lucrărilor pe teritoriul Republicii 

Moldova (scrisoarea de scutire de taxe, inclusiv cele de import va fi 

oferită de FDD Moldova, în condițiile menționate mai jos) 

Vămuirea, dacă e necesară, se va 

realiza de: 
☒Furnizor/Ofertant  

Locația unde se execută lucrarea: satul Gura-Bîcului, raionul Aneni-Noi 

Durata de executare a lucrărilor de 

construcție: 

 

90 zile  de la semnarea Contractului de către ambele părți și din 

momentul în care Contractantului i s-a oferit acces pe şantierul de 

construcție. 

Planul (graficul) calendaristic de 

execuție a lucrărilor de construcție 
☒ Solicitat – Planul calendaristic de execuție a lucrărilor de 

construcție va fi prezentat în formă de grafic, preferabil după 

modelul graficului calendaristic tip GANTT  

Scutirea de taxe și impozite  ☒ oferta financiară nu trebuie să includă TVA și alte impozite 

indirecte aplicabile, cu explicațiile de mai jos:  

 

IMPORTANT: 

Finanțarea lucrărilor conform prezentei Cereri de oferte va fi parțial 

scutită de plata oricăror impozite, TVA, tarife, taxe vamale sau 

alte taxe impuse de legislația în vigoare a Republica Moldova 
(conform Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 12.10.2010 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii 

de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, precum şi a 

scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii 

stabilite de Acordul “Compact”), și parțial nu va fi scutită de plata 

acestor impozite si taxe, precum si TVA.  

FDD Moldova va elibera scrisori de scutire de taxe și impozite pentru 

partea finanțată fără impunerea de impozite, taxe si TVA conform 

procedurilor stabilite. Pentru partea finanțării cu aplicarea  de 

impozite, taxe si TVA, acestea vor fi calculate și adăugate la valoarea 

totala a ofertei.   

Cerințe privind garanția ☒ Garanţia pentru lucrările executate și echipamentul instalat – 12 

luni;       

Termenul limită pentru prezentarea 

ofertei  

25 Septembrie 2020, 12:00 (ora Chișinău) 

 

Toată documentația, inclusiv 

cataloagele, fișele tehnice, 

instrucțiunile și manualele 

operaționale vor fi prezentate în 

limba:  

☒ Româna 

☒ Engleză (după caz) 

Documentele ce urmează a fi 

prezentate:  
☒Formularul de depunere a ofertei, completat în modul 

corespunzător, conform anexelor (1-5) la prezenta CO și în 

corespundere cu cerințele enumerate în prezenta CO; 

☒Profilul companiei (informație succintă până la 10 pagini); 

☒Copia actului de constituire a Ofertantului și asociatului (după 

caz); 

☒Extras din registrul de stat al persoanelor juridice (copie actualizată 

din anul 2020); 

☒Copia Licenței și anexei la licență (dacă mai este valabilă) pentru 



desfășurarea lucrărilor de construcție care autorizează toate tipurile 

de lucrări de construcție specificate în Lista cu cantitățile de 

lucrări; 

☒Declarația pe venit și Bilanțul contabil pentru anii 2019; 

☒Deviz-oferta - Forma F7 (conform listei cu cantitaţi de lucrări din 

Anexa 2); Catalogul de preţuri unitare - Forma F5 şi Catalogul de 

resurse - Forma F3, conform formatului WinSmeta; 

☒Lista contractelor realizate și/sau în derulare pentru obiecte care 

au inclus lucrări similare celor propuse în această Cerere de 

Oferte îndeplinite în ultimii 3 (trei) ani, indicând beneficiarul 

(inclusiv detalii de contact), suma contractului și perioada de 

execuție; [2 (două) contracte] 

☒Lista echipamentului specializat, care să conțină informații 

despre modelul și anul de fabricație a fiecărei unităţi (ofertanții 

trebuie să indice dacă echipamentul este propriu sau închiriat): 

 pentru unitățile de transport și echipamentele specializate să 

fie confirmat dreptul de proprietate sau oferită copia de pe 

contractul de închiriere, precum şi autorizația de 

funcționare, în conformitate cu legislația naţională în 

vigoare; 

☒Lista personalului-cheie calificat – specialiștii atestați în 

executarea construcțiilor (diriginți de șantier), împreună cu 

certificatul de atestare tehnico-profesională (valabile la data 

prezentării si pe durata implementării contractului);  

☒Certificat de calitate (de exemplu, ISO2001, etc.) și/sau alte 

certificate, acreditări deținute de către Ofertant, (dacă sunt 

disponibile).  

☒Certificate de mediu, acreditări, marcări/etichete, precum și alte 

dovezi ale practicilor Ofertantului care contribuie la durabilitatea 

ecologică și reducerea impactului negativ asupra mediului (de 

exemplu, utilizarea de substanțe non-toxice, materii prime 

reciclate, echipamente eficiente din punct de vedere energetic, 

emisii reduse de carbon etc.), fie în practicile sale comerciale sau 

în mărfurile pe care le produce (dacă sunt disponibile);   

☒Acte de acceptare a lucrărilor executate (Procese verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală) pentru 2 (două) 

obiecte prezentate ca experiență similară îndeplinite în ultimii 3 

(trei) ani, inclusiv valoarea contractului confirmată prin copii de 

contracte sau alte acte, care ar demonstra valoarea obiectului 

(dacă valoarea obiectului nu este indicată în procesele verbale 

menționate anterior). Copiile contractelor depuse fără acte de 

acceptanță a lucrărilor executate (Procese verbale de recepție) nu 

vor servi dovadă de experiență similară. În cazul îndeplinirii 

lucrărilor de construcții similare în calitate de sub-antreprenor, 

aceasta urmează să fie confirmat prin copiile contractelor de sub-

antrepriză; 

☒Declarații a cel puțin doi (2) beneficiari, ce confirmă executarea 

satisfăcătoare a lucrărilor de construcție în cadrul contractelor cu 

cele mai mari valori din ultimele 12 luni (declarațiile nedatate nu 

vor fi acceptate); 

☒Grafic de execuție a lucrărilor, preferabil modelul GANTT; 

☒Declarație în scris privind perioada de garanție pentru lucrări și 

echipamente instalate - 12 luni; 



☒Pentru echipamentele de pompare și vid propuse, Ofertantul 

trebuie sa demonstreze prezența pe teritoriul Republicii Moldova 

a unui centru de deservire autorizat. 

☒Declarație în scris cu privire la orice litigii trecute și prezente pe 

parcursul ultimilor 5 (cinci) ani (în care este implicat ofertantul, 

indicând părțile interesate, obiectul litigiului, sumele implicate, 

precum și rezultatul final, în cazul în care litigiul s-a încheiat 

deja) sau lipsa acestora (dacă e cazul); 

Perioada de valabilitate a ofertei 

începând cu ziua prezentării Ofertei 
☒ 90 zile  

În circumstanțe excepționale, FDD Moldova ar putea solicita 

Ofertantului să extindă valabilitatea Ofertei ce depășește data indicată 

inițial în această CO. Extinderea termenului se va confirma în scris, 

fără careva modificări aduse Ofertei.   

Oferte parțiale ☒ Nu sunt permise  

Suma Garanţiei de bună execuţie (se 

stabileşte procentual din valoarea 

contractului adjudecat) 

10% din valoarea contractului adjudecat  

(formular atașat în Anexa 5)  

Garanția de Bună execuție va fi prezentată în decurs de 14 zile de la 

data Notificării Adjudecării contractului. 

Condițiile de achitare: ☒100% după finalizarea și acceptarea volumelor de lucrări executate 

si confirmate prin Procese verbale de execuție a lucrărilor, care se 

vor emite nu mai des de o dată la 15 zile lucrătoare; 

 

Penalitatea  0.15% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. Suma 

maximală a penalității calculate nu poate depăși 10% din valoarea 

contractului. După 30 de zile de întârziere în executarea lucrărilor 

FDD Moldova va fi în drept la rezoluțiunea contractului; 

Criterii de evaluare: ☒ Nr. minim de ani de experienţă în executarea contractelor pentru 

lucrări de construcție și/sau instalare a echipamentului de 

pompare: 5 (cinci) ani; 

☒ Cifra medie de afaceri în ultimii doi (2) ani nu trebuie să fie mai 

mică de 400,000 dolari SUA anual (în caz de consorţiu criteriul 

se aplică însumând Cifra medie de afaceri ai membrilor 

consorțiului cu condiția ca compania-lider demonstrează nu mai 

puțin de 50% din cerința data); 

☒ Nr. minim de contracte realizate și/sau în derulare pentru lucrări 

similare îndeplinite în ultimii 3 (trei) ani, indicând beneficiarul 

(inclusiv detalii de contact), suma contractului și perioada de 

execuție (în caz de consorţiu criteriul se aplică faţă de compania-

lider): 2 (două) contracte; 

☒Corespunderea deplină a Ofertei cu cerințele și specificațiile 

tehnice (Anexa 3) și lista cu cantitățile de lucrări (Anexa 2); 

☒Pentru echipamentele de pompare și vid propuse, Ofertantul 

trebuie sa demonstreze prezența pe teritoriul Republicii 

Moldova a unui centru de deservire autorizat. 

☒ Perioada de garanție pentru lucrări și echipamente instalate – 12 

luni;  

☒Angajamentul de îndeplinire a tuturor activităților de construcție-

montare în intervalul de timp solicitat; 

☒ Resurse umane și utilaj suficiente pentru a executa lucrările 

calitativ și în termenul prevăzut de contract:  



a. personal-cheie minim: 

 Un (1) diriginte de şantier atestat în construcţii, 

corespunzător specificului lucrărilor contractate; 

b.  Lista personalului tehnic ingineresc și muncitoresc; 

c. Disponibilitatea utilajului de construcție. 

 

Următoarele situații vor servi temei pentru descalificare: 

☒ Neprezentarea unuia dintre următoarele documente: 

 Ofertă de preț completată corespunzător Anexei 1. 

 Deviz-oferta - Forma F7, Catalogul de preţuri unitare - 

Forma F5 şi Catalogul de resurse - Forma F3, conform 

formatului WinSmeta (Anexa 2); 

 Acte de acceptare a lucrărilor executate (Procese verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală) pentru 2 

obiecte prezentate ca experiență similară îndeplinite în 

ultimii 3 (trei) ani, inclusiv valoarea contractului confirmată 

prin copii de contracte sau alte acte care ar demonstra 

valoarea obiectului (dacă valoarea obiectului nu este 

indicată în procesele verbale menționate anterior). Copiile 

contractelor depuse fără acte de acceptanță a lucrărilor 

executate (Procese verbale de recepție) nu vor servi dovadă 

de experiență similară În cazul îndeplinirii lucrărilor de 

construcții similare în calitate de sub-antreprenor, aceasta 

urmează să fie confirmat prin copiile contractelor de sub-

antrepriză. 

☒ În cazul identificării în Devizele de Cheltuieli prezentate de către 

Ofertant a următoarelor: 

 Modificări în coduri la normele de deviz pe lucrările 

solicitate*; 

 Modificări în volumul de lucrări solicitate*; 

 Modificări în cantităţi de resurse în normele de deviz pe 

materiale, manoperă şi utilaje*; 

 Modificări la coeficienţii normelor de deviz*;  

 

*) La elaborarea devizelor-ofertă se va avea la bază cadrul de 

reglementare în construcţii conform NCM L.01.01-2012 și CP 

L.01.01-2012.   

Abateri de la prevederile acestor documente vor servi temei de 

descalificare. 

Tipul contractului care va fi semnat ☒ Contract pentru lucrări de construcții (Anexa 4). 

Condiții speciale ale contractului ☒Dreptul FDD Moldova la rezoluțiunea contractului, dacă 

executarea lucrărilor întârzie cu mai mult de 30 de zile.  

Condiții pentru realizarea achitării ☒Acceptarea în scris a lucrărilor în baza conformării depline cu 

cerințele acestei CO,  Condițiilor și Termenilor contractului propus 

(Anexa 3). 

Anexele la această CO: 

☒ Anexa 1 - Formularul de depunere a ofertei; 

☒ Anexa 2 - Formularul de depunere a ofertei de preț; 

☒ Anexa 3 - Cerințe și specificații tehnice; 

☒ Anexa 4 - Model contract antrepriză; 



☒ Anexa 5 - Formulare de aplicare; 

☒ Proiect de Execuție / Schiță de proiect 

Persoana de contact pentru clarificări: 

(Doar clarificări în scris)
1
 

Leonid MAZILU 

Specialist Procurări, FDD Moldova; e-mail: 

leonid.mazilu@sda.gov.md 

Termenul limită pentru clarificări: 3 (trei) zile pînă la expirarea termenului limită de prezentare a 

ofertelor. 

Conferința pre-licitație combinată 

cu vizita pe teren: 

Data: 10 Septembrie, 2020 

Ora: 10-00 (ora locala Chișinău) 

Plecarea de la:  str. Nicolaie Iorga, 21, FDD Moldova, Chișinău 

Moldova 

Ofertanților li se recomandă să viziteze și să examineze 

Obiectul/șantierul și împrejurimile acestuia și să obțină toate 

informațiile, care pot fi necesare pentru pregătirea Ofertei și 

încheierea unui contract.  

Post-calificare:  FDD Moldova î-și rezervă dreptul de a respinge ofertele companiilor 

care sunt incluse în lista neagră al Agenției Achiziții Publice Moldova 

sau a companiilor performanța cărora a fost apreciată ca fiind una 

slabă sau negativă apreciată de organizațiile care implementează 

proiecte internaționale în Moldova 

 

Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar FDD Moldova nu 

poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de 

achiziție. 

FDD Moldova are obligaţia de a asigura accesul personalului sau reprezentanților ofertantului să 

viziteze amplasamentul lucrării de construcţie, cu condiția preavizării prealabile. 

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. 

Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta FDD Moldova în 

scris, prin mijloace electronice de comunicare. FDD Moldova va răspunde în scris, prin mijloace electronice 

de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. 

Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, FDD Moldova are dreptul să modifice 

documentaţia de concurs fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui ofertant 

potențial, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor. 

Ofertele prezentate vor fi revizuite în baza caracterului comprehensiv și conformării ofertei cu 

specificațiile minime descrise mai sus și alte anexe, ce oferă detalii privind cerințele FDD Moldova.  

Va fi selectată oferta care întrunește toate specificațiile, cerințele și oferă cel mai mic preț, cât și 

toate celelalte criterii de evaluare indicate. Orice ofertă care nu întrunește cerințele va fi respinsă. 

Orice discrepanță între prețul per unitate și prețul total (obținut prin înmulțirea prețului per unitate 

cu cantitatea) va fi recalculată de FDD Moldova. Prețul per unitate va prevala și prețul total va fi corectat. 

Dacă ofertantul nu va accepta prețul final în baza recalculării FDD Moldova și corectarea erorilor, oferta 

acestuia va fi respinsă. FDD Moldova va considera  prețul final al ofertei prin înmulțirea prețului per unitate 

cu cantitatea solicitată. Dacă Ofertantul a indicat o cantitate care diferă de cantitatea solicitată, FDD 

                                                           
1
 Această persoană de contact și adresa sunt desemnate în mod oficial de către FDD Moldova.  În cazul în care 

cererile sunt trimise altor persoane/la alte adrese, chiar dacă acestea reprezintă personalul FDD Moldova, FDD 

Moldova nu va avea obligația de a răspunde și nici nu va putea confirma că solicitarea a fost primită în mod oficial. 



Moldova va recalcula prețul total al Ofertantului în baza cantității corecte, utilizând prețul per unitate oferit 

de Ofertant. Prețurile per unitate nu pot fi modificate. 

În orice moment pe parcursul valabilității ofertei, FDD Moldova nu va accepta nici o variație de preț 

din cauza escaladării, inflației, fluctuației ratelor de schimb valutar sau oricăror alți factori de piață, după ce 

a primit oferta. În momentul adjudecării Contractului, FDD Moldova își rezervă dreptul de a varia (majora 

sau reduce) cantitatea serviciilor și/sau bunurilor, până la maximum douăzeci și cinci de procente (25%) din 

oferta totală, fără nici o modificare a prețului per unitate sau a altor termeni și condiții.   

Orice Contract pentru Lucrări, care va fi semnat drept rezultat al acestei CO, se va supune 

Termenilor și Condițiilor Contractului (Anexa 4). Prin prezentarea ofertei, Ofertantul acceptă fără nici o 

întrebare Termenii și Condițiile Contractului de Antrepriză ale FDD Moldova (Anexa 4). 

FDD Moldova nu este obligat să accepte vreo ofertă și nici să acorde vreun contract, și nici nu este 

responsabil pentru costurile asociate cu pregătirea și prezentarea de către Ofertant a ofertei, fără a ține cont 

de rezultat sau de modul de desfășurare a procesului de selectare.   

 FDD Moldova încurajează toți Ofertanții potențiali să evite și să prevină conflictele de interes prin 

dezvăluirea către FDD Moldova a faptului dacă aceștia sau orice afiliat sau personal al acestora au fost 

implicați în pregătirea cerințelor, Proiectului Tehnic, specificațiilor, estimărilor de cost și altor informații 

utilizate în această CO.   

FDD Moldova se conduce de principiul ,,zero toleranță” față de fraudă și alte practici interzise și se 

angajează să identifice și să abordeze orice situație de felul dat prin aplicarea politicilor de prevenire și 

contracararea riscurilor de fraudă și corupție față de toate părțile implicate (inclusiv părțile terțe) în 

activitățile FDD Moldova (vezi anexa cu condiții adiționale ale CPM din formularul Contractului propus în 

Anexa 4).  

 

Vă mulțumim și așteptăm să recepționăm oferta dumneavoastră. 


