
 

EVALUAREA 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic: 
 
Factorii de evaluare: 
 

a. Prețul ofertei – 60 puncte 
b. Aptitudini manageriale pentru specialistul cheie – 20 puncte 
c. Experiență similară (construcție) – 20 puncte 

 
 

a. Pentru oferta a cărei propunere financiară este cea mai scăzută (Preț minim) se va 
acorda maximum puncte respectiv – 60 puncte. 

           Pentru celelalte oferte punctajul se acordă – Preț minim / preț oferit * 60 
 

b. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Aptitudini manageriale”  maxim se va 
acorda luîndu-se în considerare competența și experiență managerului de proiect 
și anume în domeniul managementul construcțiilor; 

 

c. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Experiență pe un post similar”  se va 
acorda luîndu-se în considerare experiența similară a antreprenorului, care se va 
calcula după următoarea formulă: 
 Experiența minimă a ofertantului / experiența maximă a ofertantului * 20  

Punctajul total al ofertei (P total) = a+b+c 
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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3) 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.  Nu se vor permite 
modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: ________________ 
 
Numărul licitaţiei: __________________    Pagina __ din__ 
 

A. Ofertanţi individuali 

1. Informaţii generale 

1.1. Numele juridic al ofertantului  
1.2. Adresa juridică a ofertantului în ţara 

înregistrării 
 

1.3. Statutul juridic al ofertantului  
 Proprietate  
 Formă de organizare juridică  
 Altele  
1.4. Anul înregistrării ofertantului  
1.5. Statutul de afaceri al ofertantului  
 Producător  
 Agent local/Distribuitor al 

producătorului străin 
 

 Intermediar  
 Companie de antrepozit  
 Altele  
1.6. Informaţia despre reprezentantul 

autorizat al ofertantului 
 

 Numele  
 Locul de muncă şi funcţia  
 Adresa  
 Telefon / Fax   
 E-mail  
1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA  
1.8. Numărul de identitate al ofertantului 

pentru impozitul pe venit (pentru 
ofertanţii străini) 

 

1.9. Ofertantul va anexa copiile și 
originalele următoarelor documente:  
 
 

Documente obligatorii: 
1. Extrasul din registrul de stat (valabilitatea ultimele 6 

luni) – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului;  

2. Certificat de atribuire a contului bancar – original – 
eliberat de banca deţinătoare de cont; 

3. Certificat privind lipsa datoriilor faţă  de bugetul public 
naţional eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului; 

4. Ultimul raport financiar anual (înregistrat la BNS)  – 
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;  
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5. Licenţa de activitate – copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei Participantului;  

6. Lista obiectelor date în exploatare pe parcursul 
ultimilor 5 ani – Anexa1 inclusiv pozele obiectelor, 
semnată și aplicată ștampila Participantului; 

7. Recomandații din partea beneficiarilor – original emis 
de beneficiari; 

8. Fișa personală a managerului de proiect – Anexa 2 
inclusic copiile actelor de studii, semnată și aplicată 
ștampila Participantului; 

9. CV-ul specialiștilor – original, confirmat de Participant 
pri aplicarea semnăturii și ștampilei; 
 

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la 
solicitarea lor ulterioară: 
a) Certificat pentru confirmarea capacităţii executării 

calitative a contractului de achiziţie – original eliberat 
de Participant, care reflectă următoarea informaţie: 
- experienţa acumulată, performanţele; 
- volumul de producere, desfacere; 
- numărul angajaţilor; 
- anexarea copiei contractelor încheiate ş.a. 

b) Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului 
– original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care reflectă  

următoarea informaţie: 
- participantul nu se află în proces de lichidare sau 

faliment; 
- patrimoniul participantului nu este sechestrat; 
- activitatea Participantului nu este suspendată. 

c) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor 
penale (cazier juridic) a persoanelor cu funcţie de 
conducere a Participantului – eliberat de Ministerul 
Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre 
neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 5 
ani. 

2. Informaţii de calificare  

2.1. Numărul de ani de experienţă 
generală a ofertantului în prestări de 
servicii similare 

Minim 5 ani 

2.1. Numărul de ani de experienţă 
specifică a ofertantului în prestarea 
serviciilor similare 

Minim 3 ani 

2.2. Valoarea minimă a unui contract 
individual îndeplinit pe parcursul 
ultimilor 5 ani  

 150000,00 lei MD 
 

2.3 Disponibilitate de resurse financiare 
(bani lichizi sau capital circulant, 
sau de resurse creditare, extras din 
cont bancar etc.). Enumeraţi şi 
anexaţi copiile documentelor 
justificative 
 

200000,00 lei MD 

 
2.4 

Managerul de proiect (persoana 
responsabilă) va avea: 

Studii în domeniul managementul construcțiilor și 3 ani 
minim de experiență. 

3. Informaţii financiare 

3.1. Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau 
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rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii 
3.2. Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici 

despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă 
3.3. Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: 
 a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: 

Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată 
  
  
b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: 
Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului 
  
  

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz 

B. Partenerii individuali ai Asociaţiei  

4.1. Fiecare partener al Asociației va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în 
compartimentele 1-3. 

4.2. Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele 
Asociației. 

4.3. Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în 
mod juridic pentru toţi partenerii). 

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz. 
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ANEXA 1 

LISTA OBIECTELOR DATE ÎN EXPLOATARE PE PARCURSUL ULTIMILOR 5 ANI 

1.1. Statutul juridic al ofertantului (se anexează copia) 
Locul înregistrării: 
______________________________________________________________________________  
Sediul principal: 
______________________________________________________________________________ 
Procura de la semnatarul ofertei (se anexează) 
Copia licenţelor de activitate (se anexează) 

1.2. Volumul anual total al serviciilor similare pe parcursul ultimilor 
trei ani,în valuta naţională 

200 _________  
200 _________  
200 _________ 

1.3. Serviciile de gestionarea executării lucrărilor în domeniul similar şi volumul lor în ultimii trei ani. 
Se indică lucrările aflate în curs de desfăşurare sau pentru care există obligaţii, inclusiv data 
preconizată a finalizării. Sumele trebuie să fie indicate în valuta specificată la punctul 1.2.  

Denumirea 
proiectului şi ţara 

Numele clientului şi 
persoana de contact 

Genul de servicii executate şi 
anul finalizării 

Preţul contractului 

    

    

    

1.4. Calificarea şi experienţa personalului de bază propus pentru administrarea şi executarea 
contractului. Se anexează CV-urile şi copiile certificatelor de atestare.   

Funcţia 
Numele, prenumele, certificatul de 

atestare nr.__ 
Experienţa 

generală 

Experienţa în 
funcţia propusă 
(numărul de ani) 

Manager al proiectului, 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.5.  Subcontracte propuse şi companiile implicate   

Domeniul de 
activitate 

Preţul 
subcontractului 

Subcontractorul (numele şi 
adresa) 

Experienţa în 
activitate similară 

    

    

    

  
1.6. Rapoartele financiare: bilanţ, declaraţiile de profit şi pierderi, rapoartele de audit etc. Se indică mai 

jos şi se anexează copiile.  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 
1.7. Informaţia despre litigiile în care actualmente este implicat ofertantul.  

Alte părţi Cauza litigiilor Sumele implicate 
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2. Asociaţii de întreprinderi nformaţia solicitată la punctele 1.1-1.11, lit.B va fi prezentată de către 
fiecare partener al asociaţiei.  

2.2. Informaţia de la punctul 1.12, lit.B va fi prezentată de către asociaţie.  
2.3. Se anexează procura semnatarului ofertei ce împuterniceşte semnătura ofertei din partea asociaţiei.  
2.4. Se anexează acordul de asociere (autentificat la notar) între toţi membrii asociaţiei (care are putere 

legală şi este obligatoriu pentru toţi partenerii), care va demonstra că:  
a) toţi partenerii asociaţiei vor răspunde în comun şi separat pentru executarea contractului, 

conform prevederilor lui;  
b) unul dintre parteneri va fi desemnat lider, responsabil, împuternicit de a-şi asuma 

responsabilitatea asupra contractului, şi de a primi instrucţiuni pentru/sau în numele unuia sau 
tuturor partenerilor asociaţiei;  

c) executarea integrală a contractului, inclusiv procedura de plată, se va efectua doar de partenerul 
desemnat lider.  

3. Condiţiile suplimentare Ofertanţii trebuie să prezinte orice informaţie suplimentară solicitată în 
condiţiile speciale ale ofertei.  

 

 

Data completării           
 

(L.Ş.) 

Ofertantul__________________________ 

(semnătura autorizată)  
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ANEXA 2 

FIŞA PERSONALĂ A MANAGERULUI DE PROIECT 
 
Ofertantul ________________________________________________________________________  

(denumirea/numele) 
1. Numele şi prenumele 

_____________________________________________________________________________  
2. Locul de muncă şi funcţia deţinută 

_____________________________________________________________________________  
3. Pregătirea profesională (diplome de studii şi titluri ştiinţifice) 

_____________________________________________________________________________  
4. Experienţa în muncă (funcţii ocupate, responsabilitate şi rezultatele obţinute, numărul certificatului 

de atestare, valabilitatea lui)  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

5. Lucrări de proiectare similare ca tipuri şi volum cu cele care fac obiectul licitaţiei 
_____________________________________________________________________________  

6. Lucrări publicate (lucrări publicate, editura, anul publicării, patente sau brevete) 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

7. Membru al unor asociaţii profesionale 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

8. Sarcini propuse pentru implimentarea proiectului prezentat la licitaţie 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

9. Recomandări (numele, prenumele şi adresa persoanelor care pot, la solicitare, să acorde 
recomandări). Recomandarea se anexează în original 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

10. Alte informaţii (considerate a fi necesare)  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
  

Data completării 
 

(L.Ş.) 

Ofertantul__________________________ 

(semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 


