
  ANUN  DE PARTICIPAREȚ

privind achizi ionarea: Servicii pentru organizarea Forumului Investi ional al ț ț

                                         municipiului Chi inăuș

prin procedura de achizi ie:  Licita ie publicăț ț

1. Denumirea autorită ii contractante: Primăria municipiului Chi inăuț ș

2. IDNO: 1007601009484

3. Adresa: mun. Chi inău, bd. tefan cel Mare i Sfânt, 83ș Ș ș

4. Numărul de telefon/fax: 022 20 15 38

5. Adresa de e-mail i de internet a autorită ii contractante: ș ț da@pmc.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob ine accesul la documenta ia de ț ț
atribuire: documenta ia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAPț  

7. Tipul autorită ii contractante i obiectul principal de activitate (dacă este cazul, men iunea ț ș ț
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achizi ie sau că achizi ia implică o ț ț
altă formă de achizi ie comună): Administra ia publică localăț ț

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesa i, care îi pot satisface necesită ile, să ț ț
participe la procedura de achizi ie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor ț
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate

Unitatea de
măsură

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de

referin ăț

Valoarea
estimată

(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul 1

1
79952000

-2

Servicii cazare,
Standard Room (single use,

mic dejun inclus), 
29-31 mai 2019 Camere/nop iț 20

Hotel 4*, să fie amplasate în
zona centru a oraşului (în

perimetrul str. V. Alecsandri –
str. S. Lazo şi str. Alexandru cel
Bun – str. A. Mateevici), într-un

peisaj atractiv şi la o distanţă
convenabilă de sediul Primăriei

municipiului Chişinău

21 666,6 lei

Lotul 2

1
79952000

-2

Servicii cazare,
Standard Room (single use,

mic dejun inclus), 
29-31 mai 2019

Camere/nop iț 30

Hotel 4*, să fie amplasate în
zona centru a oraşului (în

perimetrul str. V. Alecsandri –
str. S. Lazo şi str. Alexandru cel
Bun – str. A. Mateevici), într-un

peisaj atractiv şi la o distanţă
convenabilă de sediul Primăriei

municipiului Chişinău

32 499,9

Lotul 3

1 79952000
-2

Servicii cazare,
Standard Room (single use,

mic dejun inclus), 
29-31 mai 2019

Camere/nop iț 25 Hotel 4*, să fie amplasate în
zona centru a oraşului (în

perimetrul str. V. Alecsandri –
str. S. Lazo şi str. Alexandru cel
Bun – str. A. Mateevici), într-un

peisaj atractiv şi la o distanţă

27 083,25
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convenabilă de sediul Primăriei
municipiului Chişinău

Lotul 4

1
79952000

-2

Servicii cazare,
Standard Room (single use,

mic dejun inclus), 
29-31 mai 2019

Camere/nop iț 25

Hotel 4*, să fie amplasate în
zona centru a oraşului (în

perimetrul str. V. Alecsandri –
str. S. Lazo şi str. Alexandru cel
Bun – str. A. Mateevici), într-un

peisaj atractiv şi la o distanţă
convenabilă de sediul Primăriei

municipiului Chişinău

27 083,25

Valoarea estimativă totală 108 333,00 lei

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate

Unitate
a de

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de

referin ăț

Valoarea
estimată

(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul 5

1
79952000

-2
Chirie sală de conferin ăț  1

30 mai
2019

Capacitatea minimă 500 persoane / 
sală; Dotată cu echipament tehnic 
de sonorizare, iluminare, 
proiectarea prezentărilor, conexiune
internet;

2
79952000

-2
Chirie sală de conferin ăț 2

30 mai
2019

Capacitatea minimă 200 persoane / 
sală;
Dotată cu echipament tehnic de 
sonorizare, iluminare, proiectarea 
prezentărilor, conexiune internet;
1 prezidiu pentru 6 persoane şi 
fotolii  pentru fiecare speaker la 
conferin ă (6); Tribuna brandată, ț
pointer; telecomandă pentru 
schimbarea slide-urilor la distan ă;  ț
flori, etc.

3
79952000

-2
Chirie sală de conferin ăț 2

30 mai
2019

Capacitatea minimă 10 persoane / 
sală;
Dotată cu echipament tehnic de 
sonorizare, iluminare, proiectarea 
prezentărilor, conexiune internet;

4
79952000

-2
Servicii alimenta ie, coffeeț

break
2

30 mai
2019

30 mai 2019 -2 coffee break-uri 
pentru 400 persoane;

5
79952000

-2
Servicii alimenta ie, prânzț 1

400
persoane

30 mai 2019 - 1 prânz

6
79952000

-2

Servicii alimenta ie,ț
Recep ie - cinăț 1

250
persoane

30 mai 2019 - 1 cină festivă pentru 
250 persoane, meniu în stil 
tradi ional i european, inclusiv ț ș
băuturi

Valoarea estimativă totală 320 000,00 lei

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor

solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

                    Lotul 6

1
7995200

0-2
Amenajare scena Buc/zi 1  (10x8x0,3)
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2
7995200

0-2

Chirie sistem de sunet i regie ș
sunet si Chirie sistem traduceri
Servicii traducători

Sistem/zi 1

- 1 sistem complet de sonorizare (mixer,
sistem de amplificare,
boxe, sistem anti-microfonie etc.);
- 2 microfon tip microfon conferin a pentruț
speakeri;
- 1 sistem complet de traducere simultană
pentru 2+2 interpre i:  cabina de traducereț
simultană izolată fonic
pentru 2+2 persoane; 

- 2 microfoane fără fir;
- Sistem  complet  pentru  a  asigura
traducerea simultană;

- Asigurarea traducerii sincron RO-EN-RO

3
7995200

0-2
Asisten ă tehnică/organizatoricăț Pers./oră 1

Minim  2  persoane.  asigurare  personal
necesar  pentru  suport  tehnic/organizatoric
în sala in care se va desfă ura evenimentulș

4
7995200

0-2
Amenajare prezidiu Buc. 1

1  prezidiu  pentru  5  persoane  şi  fotolii
pentru  fiecare  speaker  la  conferin ă  (5);ț
Tribuna  pointer;  telecomandă  pentru
schimbarea  slide-urilor  la  distan ă;ț  flori,
etc.

5
7995200

0-2
LCD pentru speakeri Buc. 2

7
7995200

0-2
Servicii hostess i asisten ă a ș ț
delega iilor străiniț

Pers./ora 15
12-15persoane  vorbitoare  de  limbii:  RO,
ENG, RUS.

8
7995200

0-2
Amenajare i dotarea zonei de ș
înregistrare, info i help deskș

Buc. 1
(mese aranjate, laptop, conexiune internet,
imprimantă laser alb-negru)

9
7995200

0-2
Amenajare Press zone Buc. 1

(banner, 2  spoturi  lumina  alba,  conexiune
internet)

10
7995200

0-2
Servicii foto Ora 2

Realizarea  de  fotografii  profesioniste  la
eveniment  (prelucrarea  acestora),  care  să
respecte  următoarele  specificaţii  tehnice:
Large 3000 x 2000 pixeli, 25.4 cm x 16.9
cm (300 dpi). 

11
7995200

0-2
Servicii video si regie si asistenta
tehnica in timpul pannelurilor 

Ora 2

(filmare pe tot parcursul evenimentului, cu
transmitere la ecran i montare video postș
event
- Montare Video scurt de 5 minute 
- Montare Video lung de 25 min )

12
7995200

0-2
Photowall eveniment Buc. 1

(8m x 5m, construc ie  i 8 bare de luminăț ș
de 1m)

Valoarea estimativă totală 180 000,00 lei

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitate
a

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de

referin ăț

Valoarea
estimată

(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul 7

1
79952000

-2
Servicii alimenta ie, prânzț 1

100
persoane

31 mai 2019 – 1 prânz pentru
100 persoane, ce oferă meniu în

stil tradi ional i european,ț ș
amplasare în raza sectorului
centru al ora ului Chi inăuș ș

45 000,00 lei

Valoarea estimativă totală 45 000,00 lei

9. În cazul în care contractul este împăr it pe loturi un operator economic poate depune ț
oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
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3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluia i ș

ofertant___________________________________________________________________.

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: respinse
11.Termenii i condi iile de livrare/prestare/executare solicita i: ș ț ț mai 2019

12.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achizi ie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai înț
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): 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 aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora i a criteriilor de selec ie; nivelul minim (nivelurile minime)ș ț
al (ale) cerin elor eventual impuse; se men ionează informa iile solicitate (DUAE, ț ț ț
documenta ie): ț

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin eiț Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerin ei:ț

Nivelul minim/
Obligativitatea

1 Dovada  înregistrării   persoanei  juridice Documente edificatoare cum ar fi 
certificate constatatoare     eliberate     de 
autoritatea competentă, în original sau 
copie legalizată din care să rezulte adresa 
actuală şi obiectul de activitate al 
societăţii.

Confirmat prin semnătura electronică

obligatoriu

2 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a
presta servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 
cerinţe trebuie prezentate următoarele 
documente:
 Licen ă de activitate – copie – ț
confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.
Autoriza ia de func ionare – copie – ț ț
confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.

Confirmat prin semnătura electronică

obligatoriu

3 Demonstrarea accesului la 
infrastructura/mijloacele indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta 
le consideră strict necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
Contractului

A. Agentul  economic  dispune  de
capacitatea tehnică i organizatoricăș
necesare  pentru  a  corespunde
cerin elor înaintateț

Confirmat prin semnătura electronică

obligatoriu

4 Certificat lipsa datoriilor la bugetul de 
stat

• Certificat cu privire la situa ia ț
contribuabilului – original sau copie – 
eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de 
organul competent în ara de re edin ă a ț ș ț
operatorului economic străin 
(valabilitatea certificatului - conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova sau al organului 
competent în ara de re edin ă a ț ș ț
operatorului economic străin); 
Confirmat prin semnătura electronică

obligatoriu

5 Oferta (F 3.1) Pre ul indicat cu TVA i fără TVAț ș

Confirmat prin semnătura electronică

obligatoriu

6 Certificat de atribuire a contului bancar Eliberată de banca deţinătoare de cont obligatoriu
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copie valabilă confirmată prin semnătura electronică

7 Ultimul raport financiar Confirmat prin semnătura electronică obligatoriu

8 Garan ia pentru ofertă de1% (F 3.2)ț Confirmat prin semnătura electronică

Garan ie bancară ț

Conform FDA din documenta ia ata ată.ț ș

obligatoriu

9 Specifica ii tehnice (F 4.1)ț Confirmat prin semnătura electronică obligatoriu

10 Specifica ii de pre  (F 4.2)ț ț Confirmat prin semnătura electronică obligatoriu

11 DUAE Confirmat prin semnătura electronică

Se va completa conform modelului ata at ș
în SIARSAP Mtender.

obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licita iei deschise, restrînse i al ț ș
procedurii negociate), după caz

17. Tehnici i instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specifica i dacă se va utiliza ș ț
acordul-cadru, sistemul dinamic de achizi ie sau licita ia electronică): ț ț

18.Condi ii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (ț indica i după cazț ): 

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: oferta ce mai avantajoasă 
tehno-economică

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
i ponderile lor:ș

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Loca ia ț 60%

2 Pre ul serviciuluiț 40%

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform SIARSAP Mtender

- pe: [data] Conform SIARSAP Mtender

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP
(

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertan ii sau reprezentan ii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu ț ț
excep ia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”ț .

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 
stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect i/sau program finan at din fonduri ale Uniuniiș ț
Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului i/sau programului)ș

28.Denumirea i adresa organismului competent de solu ionare a contesta iilor: ș ț ț
Agen ia Na ională pentru Solu ionarea Contesta iilorț ț ț ț
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Adresa: mun. Chi inău, bd. tefan cel Mare i Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;ș Ș ș
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) i referin a (referin ele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniuniiș ț ț
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anun ul respective (dacă este ț
cazul):_____________________________________________________________________

30. În cazul achizi iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anun urilor ț ț
viitoare:______________________________________________________________________

31. Data publicării anun ului de inten ie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un ț ț
astfel de anunţ:________________________________________________________________

32.Data transmiterii spre publicare a anun ului de participareț : conform SIARSAP Mtender

33.În cadrul procedurii de achizi ie publică se va utiliza/accepta:ț
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare

+

sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plă ile electroniceț +

34. Contractul intră sub inciden a Acordului privind achizi iile guvernamentale al ț ț
Organiza iei Mondiale a Comer ului (numai în cazul anun urilor transmise spre publicareț ț ț
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

35.Alte informa ii relevante: ț __ conf garantie bancara conf. Form 3.3__

Conducătorul grupului de lucru:  _Baciu Victoria___________________                L. .Ș
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