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Cod CPV: 71319000-7
1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din docum entaţia pentru atribuirea contractului şi
constituie ansam blul ce rinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnică. Caietul de sarc ni conţine specificaţii tehnice, care vor fî considerate ca fiind minimale şi
obligatorii.
în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luată în considerare, d£X num ai în m ăsura în care propunerea tehnică presupune asigurgirea unui
nivel calitativ superior (;erinţelor minim ale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele
caietului de sarcini vor î declarate oferte neconform e şi vor fi respinse.

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Nr.
d/o

Denumirea serviciilor/lucrărilor

CPV

A chiziţionarea serviciilor de evaluare a m ijloacelor fixe înregistrate în
1.

71319000-7

evidenţa contabilă a S.A. „CE^T-Nord” cu stabilirea valorii în scopul
epunerii în gaj.

3. DESCRIEREA ŞI L OCUL DE AMPLASAMENT A MIJLOACELOR FIXE
M ijloacele fixe aflaiLte în gestiunea entităţii sunt cele ce fac parte din grupele: clădiri, construcţii
speciale, maşini, utilaje şi instalaţii de transm isie, mijloace de transport, instrum ente şi inventar, alte
mijloace fixe utilizate pentru desfaşurarea activităţii. Sunt supuse evaluării mijloacele fixe
amplasate în mun.Bălţi inclusiv pe adresa str.Ştefan cel M are,168.

4. NECESITATEA E;>^ALUĂRII
Serviciile de ev'aluare a m ijloacelor fixe, se vor petrece în scopul determ inării valorii juste a
acestora pentru a fi dep use în gaj şi vor fi prestate în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare.
Inspecţia evaluatoIrului în sediile unde se găsesc mijloacele fixe se va realiza numai în prezenţa
reprezentanţilor S.A.

,CET-Nord” cu anunţare prealabilă. Toate detaliile privind identificarea

mijloacelor fixe vor fi fum izate numai de către persoanele res|«?n.sabile^dm nadriiL

R e p u b lica M oldova
S o c l e t a t e a p e A c ţ iu n i

« CE T - N O R D »

MD-3100, m un^^lţi, str.
Nr.

5.RAPORTUL DE EV \LUARE
Raportul de evaluare va fi perfectat în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul evaluărn.
în cadrul raportulu de evaluare, evaluatorul va indica m etodele de evaluare folosite pentru
determ inarea valorii ju s ;e şi va fundam enta alegerea celor mai potrivite metode pentru speciticul
activităţii societăţii.

6.RĂSPUNDEREAE VALUATORULUI ŞI/SAU A ECHIPEIDE EVALUATORI
Evaluatorul îşi va asum a răspunderea privind stabilirea valorii juste a im obilizărilor corporale,
în condiţiile şi în ipot îzele form ulate în raport. Evaluatorul va respecta regulile deontologice
specifice profesiei de e /aluator, atât în ceea ce priveşte alegerea m etodelor de evaluare, cât şi în
ceea ce priveşte conifidenţialitatea, clauza de nepublicare şi relaţiile cu terţii. Prm alegerea
m etodelor de evaluare s e subînţelege că alegerea unei anum ite m etode trebuie justificată în raportul
de evaluare întocmit.

7.ALTE CONDIŢIII MPUSE DE BENEFICIAR
Răspunderea eval iatorului constă, pe de o parte în asum area conţinutului raportului de
evaluare şi, pe de altă parte, în respectarea confidenţialităţii în privinţa datelor şi inform aţiilor
existente în raport sau încredinţate de beneficiar. în acest sens, vor exista în raport unnătoarele
tipuri de declaraţii a eva luatorului;
raport sunt reale şi corecte;
- afirm aţiile din r;
- analizele, opiniiile şi concluziile trase sunt nepartinitoare şi decurg din ipotezele limitative
prezentate;
- declaraţiile de o biectivitate şi independenţa faţă de client şi rezultatele evaluării şi de absenţa
a vreunui interes actua sau de perspectivă în proprietate sau afacere şi că rem unerarea nu depinde
de m ărimea valorilor pirezentate în raport sau de anum ite interese ale clientului;
- clauza de nepuljliicare şi de confidenţialitate asupra inform aţiilor conţinute în raport;
- declinarea oric iirei responsabilităţi a evaluatorului faţă de alte părţi decât beneficiarul
raportului, fie pentru sc opul raportului, fie pentru orice alt scop;
- evaluatorul va presta serviciile stabilite cu profesionalism şi cu respectarea legislaţiei în
vigoare, la term enele s abilite conform graficului de prestare a serviciului.

8. GRAFICUL DE PF ESTARE A SERVICIULUI
Evaluatorul trebui z să prezinte în oferta sa graficul de desfaşurare a activităţii.

9.C0NDIŢIILE DE

UCRU ASIGURATE DE S.A. „CET-NORD”

S.A. „CET-N ord’ va pune la dispoziţia evaluatorului listele m ijloacelor fixe care se supun
evaluării şi care vor co Qţine urm ătoarea informaţie:
- denum irea acti 'ului, locul de folosinţă şi numărul de inventar;
- data punerii în m c ţiu n e şi valoarea iniţială;
- valoarea amort: zării calculate;
2

- valoarea contabil^
Se vor pune la dis;poziţie, la solicitarea evaluatorului date şi inform aţii privind structura
activelor supuse evaluăr i în baza semnării unei declaraţii de confîdenţialitate.

10.

REGULIAPLI : a b i l e

c o m u n ic ă r ii. d is p o n ib il it a t e a d o c u m e n t a ţ ie i

DE ATRIBUIRE A CC NTRACTULUIDE ACHIZIŢIE
Toate comunicăril^ şi schim burile de inform aţii, în special depunerea electronică, se vor
efectua prin mijloace electronice de com unicare, în conformitate cu prevederile Legii 74/2020.
Orice operator econon^iic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind docum entaţia de
atribuire. Clarificările ^or fi transm ise prin intermediul SIA „R SA P” M Tender, prin una din
platformele de achiziţi i publice şi private, interconectate la SIA „R SA P” M Tender, precum:
achiziţii.md; e-Iicitatie. ind sau yptender.m d. Entitatea contractantă are obligaţia de a răspunde la
solicitările de concretizăiri, dar numai solicitărilor prim ite în tim p util.
în cazul în care îna inte de expirarea term enului-lim ită de depunere a ofertelor apare necesitatea
de corectare a docum er taţiei de atribuire, entitatea contractantă va prelungi, după caz, tenmenul de
depunere a ofertelor pe:;ntru a perm ite potenţialilor ofertanţi să efectueze m odiflcările necesare.
D ocum entaţia de atribuire a contractului de achiziţie este publicată în sistemul achiziţiilor
electronice SIA „ R S / lP” M Tender, dar şi pe pagina web a întreprinderii cet-nord.md, la
compartimentul „A chiziţ;ii şi vânzări”, „Achiziţii de valoare m ică” .

11. CERINŢE DE l’ARTICIPARE. CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE.
CRITERIUL DE AT r i b u i r e

a c o n t r a c t u l u i d e a c h iz iţ ie şi f a c t o r ii d e

EVALUARE
Operatorul econo m ic va elabora oferta specificând preţul pentru elaborarea raportului
(prestarea serviciilor/ex ecutarea lucrărilor), ţinând cont de lista m ijloacelor fîxe ce urm ează a fi
depuse în gaj ( mijloac e fixe supuse ev a lu ă rii, conform Anexei nr. 1 a prezentului Caiet de sarcini).
Preţurile serviciilor/Iuc:ririlor vor fi exprimate în lei moldoveneşti (MDL), fară TVA.
Operatorul econon"ric va garanta că preţul serviciilor/Iucrărilor, specificat în oferta sa va cuprinde
evaluarea tuturor m ijloa :eIor fixe incluse în anexă.
OfertJi are caracter obligatoriu, drn punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate
stabilită de către entit^';ea contractantă. Oferta va fi valabilă 60 zile de la data depunerii la sediul
Beneficiarului.
Operatorul econorr ic interesat în participarea la achiziţia de valoare mică, va elabora oferlB conform
prevederilor solicitate de entitatea contractantă, o va semn<i electronic şi o va depune în SIA ,3-SAP , până
la data şi ora indicată în Anunţul privind iniţierea procedurii de achiziţie publică de valoare mică/Anunţul
de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Preţurile istabilite de|ofertanti vor fi fixe pe toată durata contractului. Preţurile vor include toate
costurile, acciz;ele şi taxele plătite sau care urmează a fi plătite pentru bunurile, servicule şi lucrările ce
urmează a fi liwate/prestatt/executate în cadrul prezentei proceduri de achiziţie.

La ettpa de evaluare ţ otertelor vor fi ealifieati doar operatorU eeonomici, care îndeplinese
următoarele c:riterii/ceri]|iţe:
1. A prezentat o of^rtă, ca urmare a intenţiei de a se angaja din punct de vedere juridic într-un
contract de îichiziţie
2. O perator econoniic licenţiat în activitatea de evaluare, cu pregătire tehnică în domeniu, care
să poată aprecia starea ictivelor, gradul de uzură fizică şi m orală, utilitatea sau valoarea de piaţă,
factori care contribuie laj determ inarea valorii juste a activelor.
3. Operatorul e c o n W ic nu trebuie să fie în proces de insolvabilitate, ca urmare a hotărârii
judecătoreşti.
4. Cifra de afaceri ănuală m inim ă a operatorului econom ic va fi egală sau mai mare cu 1,5 dm
valoare estim ată a contrâctului.
5.întreprindere dej evaluare cu experienţă de m inim 5 (cinci) ani pe piaţa servicnlor de
evaluare/reevaluare a aitiv elo r (m ijloacelor fixe, terenurilor şi im obilizărilor corporale m curs de
execuţie).
6. în procesul de levaluare/reevaluare a activelor Beneficiarului va participa evaluatori cu
experienţă de m inim 3 (trei) ani în domeniul care face obiectul contractului de achiziţie, şi a caror
certificate de calificare ţu n t valabile la m om entul deschiderii ofertei.
7. N u are restanţe faţă de bugetul public naţional în ţara în care este stabilit, cu excepţia cazulm
când acesta beneficiaz^ de eşalonări sau alte facilităţi (acestea din urm ă vor fi documentate m
modul corespunzător).
i

Operatorul economic este obUgat să prezinte următoarele documente-suport, în vederea
demonstrării mdeplinii|ii criteriilor/eerinţelor sus-menţionate:
1) copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătonlor mdividuali;
2 )co p ia licenţei d^ activitate în domeniul serviciilor de evaluare/reevaluare, inclusiv Anexa la
licenţa de activitate; |
3 )act ]3erm isiv a\ personalului im plicat în evaluarea activelor, prin care se confirm a ca
detinătorul acestuia pfsedă cunoştinţele şi abilităţile neccsare pentm desfaşurarea activităţii de
evaluare/reevaluare, eljberat de Com isia de certificare.
4) oferta (conform cerinţelor descrise în prezentul Caiet de sarcini şi a formularului anexat);
5) inlbimaţia generală despre ofertant (conform formularului anexat);
6) experienţa sim^lară în ultim ii 3 (trei) ani de activitate a personalului angajat (formular liber);
7) declaraţia p riv iid eligibilitatea (conform formularului anexat),
8)inform aţia

pfivind

evaluatorii/echipa

de

evaluatori

im plicaţi

lucrărilor/prestarea serviciilor, inclusiv CV-urile acestora (form ă liberă).

în

executarea

9)certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, valabil la
data deschiderii ofertei sau adresa web la care poate fi accesată inform aţia privind inform aţia
solicitată.

12. CONDIŢIILE DE RECEPŢIE A SERVICIILOR/LUCRĂRILOR.
Serviciile/lucrările de evaluare/reevaluare se va finaliza cu întocm irea în mod obligatoriu a
raportului de evaluare.
Rapoartele de reevaluare vor fi prezentate astfel:
- editate în 4 exem plare pe suport de hârtie, categorie de bunuri şi centralizator;
- 2 exem plare pe suport inform atic ce va conţine lucrarea corespunzătoare formei pe hârtie, în
format M icrosoft W ord, iar tabelele în form at Excel, fară restricţii de prelucrare a datelor;
- cu cel puţin 10 zile înainte de elaborarea fm ală a rapoartelor de evaluare, evaluatorul va
prezenta beneficiarului docum entaţia, pentru recepţia pe parcurs a acesteia, înainte de term enul de
predare stabilit. Evaluatorul va efectua com pletările sau, după caz, m odificările necesare în raportul
de evaluare, rezultate în urm a observaţiilor celor două părţi;
- recepţia lucrărilor se va face la beneficiar în urm a avizării raportului de evaluare de către
reprezentantul beneficiarului;
- recepţia raportului de evaluare se va face în baza facturii fiscale şi a actului de predareprimire, emis de către întreprinderea de evaluare, în două exemplare, câte unul pentru fîecare parte.
- după recepţia lucrărilor la beneficiar, lucrarea devine proprietatea SA „CET-Nord” care îşi
rezervă dreptul de utilizare ulterioară a acesteia, iar executantul nu poate utiliza, transm ite sau
com unica,în afara beneficiaruiui rezultatele lucrării.

13. RELAŢIIDE CONTACT:
Contabil şef - Elena Vonzeac
TeI: + 373 (231) 5-33-58
E-mail: financiaI@ cet-nord .md

Intocmit:

Coordonat:

Contabil şef

E. Vonzeac

Ş efS A

G. Roşca

Director Financiar

A. Carabulea

D irector Tehnic

I. Savin

Ş ef Secţia Juridică

V. Calinovschi

