
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Lucrări de implementare a măsurilor de conservare a energie la clădirea Curţii
Constituţionale a RM, din str. A.Lăpuşneanu 28, mun. Chişinău (schimbarea tîmplăriei,
termoizolarea şi reparaţia acoperişului).

Obiectul achiziției:

45421100-5Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  34  din  08.05.2015.

În scopul achiziţionării
"Lucrări de implementare a măsurilor de conservare a energie la clădirea Curţii Constituţionale a RM,
din  str.  A.Lăpuşneanu  28,  mun.  Chişinău  (schimbarea  tîmplăriei,  termoizolarea  şi  reparaţia
acoperişului)."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015, 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Lucrări:

Lucrări  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1 Lucrări de implementare a măsurilor de
conservare a energiei la clădirea Curţii
Constituţionale a RM, din str. A.
Lăpuşneanu 28, mun. Chişinău (schimbarea
tîmplăriei, termoizolarea şi reparaţia
acoperişului

1.00Bucată1.1 Lucrări de implementare  a măsurilor de
conservare a energiei la clădirea Curţii
Constituţionale a RM, din str. A. Lăpuşneanu
28, mun. Chişinău (schimbarea tîmplăriei,
termoizolarea şi reparaţia acoperişului).

Cerinţele şi specificaţiile tehnice
minime aferente măsurilor de bază
care trebuie să fie respectate la
realizarea lucrărilor

Inlocuirea timplariei
Descrierea măsurii/tehnologiei de
implementare
Specificațiile tehnice minime:
•    Rama: Rama  din PVC
nereciclat, cinci [5] camere de aer,
consolidate cu profile de metal de
grosimea 1,2 mm, acoperite cu un
strat din material plastic, fără punţi
termice. Grosimea minimă
recomandată a pereților profilelor
PVC ar trebui să fie de Clasa [A]
adică: grosimea feţelor văzute din
perimetrul profilului de la exterior
şi interior: ≥ 2,8 mm; grosimea
fețelor structurale (prin intermediul
cărora trec elementele de ancorare
ale ramei): ≥2,5 mm; grosimea
pereților interiori de separare: ≥ 2,0
mm.
•    Sticla: Sticlă dublă cu minimum
16 mm despărțitură [4-16 - 4] cu o
sticlă produsă cu o protecție joasă a
emisivității.
•    Deschiderea: la fel ca și în cazul
ferestrelor înlocuite [sau după cum
este specificat în proiect]. Toate
ferestrele și ușile, care se deschid,
trebuie să fie echipate cu
mecanisme metalice puternice de
blocare şi mânere. Ventilarea
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Lucrări de implementare  a măsurilor de
conservare a energiei la clădirea Curţii
Constituţionale a RM, din str. A. Lăpuşneanu
28, mun. Chişinău (schimbarea tîmplăriei,
termoizolarea şi reparaţia acoperişului).

adecvată trebuie asigurată în toate
spațiile. Pentru ferestre sa fie
echipate cu deschidere dubla.

Lucrari de termoizolare a planseului
tavanului, acoperisului de tip
şarpant cu vata minerala cu gr. de
100mm
Descrierea măsurii/tehnologiei de
implementare
Sistemul de termoizolare a
planșeului pod cuprinde, în
principal:
•    stratdifuziesibarieră contra
vaporilor;
•    material termoizolant;
•    sapa de protective.
Materialele termoizolante
utilizabile sunt vata minerala (MW)
cu caracteristicile tehnice prezentate
mai jos:
Specificațiile tehnice minime
MW:Vată minerală, cu
caracteristicile: Grosimea 10 cm;
Densitatea - 75 kg/m3 (GOST EN
1602) sau mai bine, Conductivitatea
termică - 0.044 W/mk (SM SR EN
12667) sau mai bine,
Valoaredeclarată a stresului de
compresiune la deformări de 10% a
grosimii - 50 kPa (SM GOST R EN
826) sau mai bine, Clasaincendiară
(stins de sine stătător) - Clasa A
(SM SR EN 13501-1+A1
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Perioada de execuţie a lucrărilor va constitui 1 lună.
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta formularul DO-2 şi Devizele formularele 3,5,7 Original Da
2 Certificat de înregisrare a întreprinderi Copie confirmată prin semnătura şi ştampila

ofertantului
Da

3 Licenţa de activitate Copie confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

4 Lista fondatorilor, Extras din Registrul de Stat Copia confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

5 Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind
datoriile la buget

Original Da

6 Recomandaţii Original Da
7 Certificat de atestate profesională a dirigintelui de

şantier
Copie Da

8 Lista subcontractanţiloor Original Nu
9 Experienţă similară formularul DO-7 Original Da
10 Manualul calităţii privind sistemul propriu de

conducere şi  asigurare a calităţii
Copie Da

11 Cerificat eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii
formularul DO-10

Original Da

12 Informaţie privind asigurarea cu personal de
specialitate formular DO-11

Original Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

13 Informaţie privind dotarea cu tehnică formularul DO-
12

Original Da

14 Grafic  de îndeplinire a lucrărilor formular DO-13 Original Da
15 Confirmarea capacităţii de executare a lucrărilor Copie confirmată prin semnătura şi ştampila

ofertanului sau Original
Da

16 Ultimul bilanţ contabil Copie confirmată pri semnătura şi ştampila ofertantului Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Tel.: oxana.batrinu@constcourt.md022253743 ,  Fax: 022253746 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BĂTRÎNU OXANA, Consultant principal secţia finanţe şi logistică

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 15.05.2015 14:30
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

15.05.2015 14:30la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: DOLEA IGOR


