Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE
Către: Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău
c/f. 1007601010600, MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor
publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1651228844196
din 29.04.2022. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :
Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă
Specializată de Handbal nr.2, str. Melestiu, 21
noi SRL EnelConstruct am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația d
e atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat
neavînd obiecții la documentația de atribuire.
Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ____ 2022
DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
Către: Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău,
c/f 1007601010600, MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Stimaţi domni,
Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă
Specializată de Handbal nr.2, str. Melestiu, 21, prin procedura de achiziție COP
(Lucrari) ocds-b3wdp1-MD-1651228844196 din 29.04.2022, pentru o durată de 60 zile,
(sasezeci zile), respectiv până la data de 07.07.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă
Specializată de Handbal nr.2, str. Melestiu, 21
Nr.
Grupa de
Anul 2022
d/o
obiecte/denumirea
Luna
obiectului
5
6
7
8
1.
Organizare de şantier
1
2.
Obiect 01
1-4
Retele santehnice

3.

Obiect 02
Lucrari de reparatie a
acoperisului

4.

4-26

Obiect 03
Lucrari diverse

27-30

Nume:
Sandu Veaceslav
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii:
SRL EnelConstruct
Semnat: __________________

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 2022
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului__ Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ
str. Albisoara 42/2

2. Numărul şi data contractului___Nr 02-06/15 din 26.07.2020___
3. Denumirea/numele beneficiarului____Terconvit SRL
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5.
Ţara__RM____________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__Antreprenor_________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)

a)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b)
antreprenor asociat
c)
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) __1 486 689.99____
__________________
b) finală (la data finalizării contractului) ___1 486 689.99___
____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:______nu__________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată________6 luni__________________________________________________
b) efectiv realizată ______6 luni__________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu
beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
_Nr 54
din 28 ianuarie 2021___
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
Nume: Sandu Veaceslav
Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”
Data:
Locul:
Semnătura

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului: Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty
Free Palanca UA,MD

2. Numărul şi data contractului___Nr 0110 din 01.10.2020 ____________________
3. Denumirea/numele beneficiarului____DFM SRL___
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara__RM___________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor___________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
d)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e)
antreprenor asociat
f)
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) __1 312 230.42__
__________________
____________________
b) finală (la data finalizării contractului) ___1 312 230.42__
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:______nu__________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b)
contractată________4 luni__________________________________________________
b) efectiv realizată _______4 luni__________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu
beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
___27.02.2021_____________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de
recepţie_______________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
Nume: Sandu Veaceslav
Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”
Data:
Locul:
Semnătura

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str.
Korolenko 2

2. Numărul şi data contractului___Nr 332 din 10.11.2020_____________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului____ IMSP INN Diomid Gherman str. Korolenko 2
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5.
Ţara__RM____________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor___________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
g)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
h)
antreprenor asociat
i)
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) __466.521.89______
__________________
b) finală (la data finalizării contractului) ____466 521.89______
________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:______nu__________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c)
contractată________3 luni__________________________________________________
b) efectiv realizată _______3 luni__________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu
beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___20.02.2021_____
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
Nume: Sandu Veaceslav
Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”
Data:
Locul:
Semnătura

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 2022

Nr
d/o

1

2

3

4

5

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
Preţul
Denumire
Perioada
contractul
a/numele
Calitatea
de
Obiectul
ui/
beneficiar antreprenorul
execuţie a
contractului
valoarea
ului/Adre
ui*)
lucrării
lucrărilor
sa
(luni)
executate
Lucrari de
Contract de
reaparatie a
Primaria antrepriza Nr
839,69
drumurilor și
4 luni
Criuleni
50 din 28 mai
mii lei
trotuarelor din
2020
or.Criuleni
Întreținerea de
Consiliul
Contract
534,22
rutină a drumurilor
raional
Nr.47 din 20
3 luni
mii lei
publice locale
Orhei
iulie 2020
Reparatietie capitala
IMSP INN
Contractant
466,521
la sala de operatie a
3 luni
Diomid
Nr. 332 din
mii lei
blocului IMSP INN
Gherman
10.11. 2020
Efectuarea lucrarilor
de constructie si
montaj Magazine
Duty Free Palanca
UA,MD
Lucrari de constructie
si reparatie bloc
locativ
str. Albisoara 42/2

SRL DFM
SRL
Terconvit

Contract
Nr.17 din 21
septembrie
2020

Contract
Nr 02-06/15
din 26.07.2020

1 312,230
mii lei
1 486,689
mii lei

4 luni
6 luni

Nr. şi data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor
PV nr.44
din
23.11.2020
PV din
05.11.2020

PV din
20.02.2021
PV Nr27/2
din
27.02.2021
PVNr.54
din
28.01.2021

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

*

Nume: ______ Sandu Veaceslav
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator
Denumirea întreprinderii: __ SRL „EnelConstruct”
Semnat: ____________

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.__
din “__” ____ 2022
EnelConstruct” SRL
(denumirea,numele,prenumele)

DECLARAŢIE

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27.
28.
29.

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Denumirea principalelor
Unitatea de
utilaje,echipamente,mijloace de transport,baze de
măsură
Asigurate
Asigurate
producţie(ateliere,depozite,spaţii de cazare)şi
(bucăţi
şi
din
dotare
de la terţi
laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru
seturi)
sau din alte
execuţia lucrării,rezultate în baza tehnologiilor pe
surse
care el urmează să le adopte
1
2
3
4
Malaxor pentru beton 0.25
buc
2
0
VibroCompactor - Weber DVH655E
buc
1
0
Compactor Vibrant – AMMANN DTV903
buc
1
0
Ciocan demolitor 14 kg Hilti
buc
2
0
Rotopercutor Makhita
buc
2
0
Perforator electric Hilti
buc
2
0
Turbosuflanta STIHL BR430
buc
1
0
Masina de insurubat BOSCH
buc
2
0
Ferestrau electric circular
buc
1
0
AutoGreider –CATERPILLAR 14E
buc
1
0
Minincarcator LONKING CDM312
buc
1
0
Freză - Simex 40
buc
1
0
Autotractor cu ȘA – DAF CF85.430
buc
1
0
Polizor unghiular d230 Hilti
buc
2
0
Semiremorcă Basculantă – LTD Tralers
buc
1
0
Pompa de tincuit Putzmeister
buc
1
0
Vibrator de adincime
buc
1
0
Teodolit
buc
0
1
Nivelă
buc
3
0
Roată de măsurat
buc
1
0
Metru si ruleta lazer L= 60m
buc
1
0
Nivela Lazer
buc
3
0
Aparat de sudura tava PPR
buc
1
0
Presa Hidraulica p/u cablu
buc
1
0
Ferestrau electric alternativ
buc
1
0
Scela tubulara
M2
200
0
Masina de debitat pe benzina STIHL TS 420
buc
1
0
Aperat de sudura electric
buc
1
0
Mercedes Sprinter
buc
1
0

Nume: Sandu Veaceslav
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: “EnelConstruct “SRL
Semnat: ________________

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.__
din “__” _____ 2022
“EnelConstruct”SRL
(denumirea,numele,prenumele)

Declaratie privind personalul de specialitate
Nr.
d/o

Funcţia

Studii

1

2

Vechimea
în munca
(ani)

3

Inginer
(Cibotari Vitalie )

Studii superioare

8

Inginer
(Sandu Veaceslav)

Studii superioare

8

Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de
conducător

Numărul
certificatului
de atestare
Data eliberării
5
Seria 2020-DŞ
nr.0903 din
26.06.2020

2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.
2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul PituşcaVărzăreşti Noi.
2019 – Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu,
or. Rezina.
2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2
2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.
2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free
Palanca UA,MD
2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str.
Korolenko 2
2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti;
Seria 20202014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei;
DLS nr.0386
2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.
din 04.08.2020
2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul PituşcaVărzăreşti Noi.
2019 – Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu,
or. Rezina.
2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2
2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.
2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free
Palanca UA,MD
2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str.
Korolenko 2

Muncitori:
Alexandru Strelciuc
Tcaci Petru
Sandu Petru
Sîrbu Sergiu
Tcaci Grigore
Pascari Oleg
Ţurcanu Andrei
Surdu Igor
Botea Sergiu
Dmitrii Josu

tehnice colegiale
tehnice colegiale
tehnice colegiale
tehnice colegiale
tehnice colegiale
medii
medii
medii
medii
medii

Nume:
Sandu Veaceslav
Funcţia în cadrul companiei: Administrator
Denumirea companiei:
SRL „EnelConstruct”
Semnat:_______________

7
5
8
4
10
8
3
1
3
5

2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti;
2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei;
2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.
2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul PituşcaVărzăreşti Noi.
2019 – Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu,
or. Rezina.
2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2
2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.
2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free
Palanca UA,MD
2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str.
Korolenko 2

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică
Nr.19/2-4365/21 din 13.12.2021

la nr. f/n din 07.12.2021
AVIZ
pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
Eliberat întreprinderii SRL ,,Enelconstruct” IDNO 1010600008183 conform cererii nr. 1-16380/21 din 07.12.2021. În urma
verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din
01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:
Nr.
d/o

I

II

III

Informații
Încălcări constatate prin
procese - verbale de control,
emise în temeiul Legii
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.
360/1996, intrate în vigoare,
necontestate, sau contestate
dar confirmate prin hotărâri
judecătorești executorii
definitive:
Au fost înregistrate cazuri de
accidente:
Întreprinderea dispune de
necesarul de personal propriu
calificat (specialiști și
muncitori specializați cu
certificate de atestare tehnicoprofesională,), tehnică
specializată (mecanisme,
utilaje), încăperi separate
corespunzătoare genului de
activitate (sector de producere,
depozit, oficiu) pentru
executarea următoarelor tipuri
de lucrări:

Noțiuni

DA

NU

Încălcări foarte grave
(art. 51 Legea 131/2012)

NU

Sancțiuni economice
(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea
lucrărilor executate, inclusiv)

NU

Accidente tehnice grave

NU

Notă

Construcții civile, industrial și agrozootehnice
A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;
B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.

DA

A;B;
C.

Construcții rutiere:
A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.

DA

A;B.

Construcții speciale:
A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;
B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;
D. mine, cariere; E. tuneluri.
Instalații și rețele tehnico-edilitare:
A. de alimentare cu apă și canalizare;
B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;
E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.
Instalații industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.

NU

A;B;D
E.

DA

NU

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Ex: _Leonid Bacilo Tel: _022244390

Ion MORARU

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020
DECLARAŢIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul, Sandu Veaceslav reprezentant împuternicit al SRL EnelConstruct în calitate
de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1651228844196 din data 29/04/2022, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai op
eratorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească defi
nitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corup
ţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Numele și prenumele beneficiarului
efectiv
Direcția Generală Educație Tineret și
Sport a Consiliului Municipal Chișinău

Nume/prenume:
Funcţia:
Denumirea operatorului economic:
IDNO al operatorului economic :

IDNP al beneficiarului efectiv
1007601010600

Sandu Veaceslav
Administrator
SRL EnelConstruct
1010600008183

Semnat: _____________________________

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din _30.06.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN
1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie
răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție
necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea
ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică
anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și
valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu
confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică
și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea
contractantă;
2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică;
7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite
în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea
contractantă
Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.
Cod poziție
Conținutul cerinței
1
2
A. Informații despre publicare
1A.1

Răspuns
3

Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor ID.
ocds-b3wdp1-MDpublice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul
1651228844196
Oficial al Uniunii Europene

B. Identitatea autorității/entității contractante
1B.1

Denumirea autorității/entității contractante

Direcția Generală
Educație Tineret și
Sport a Consiliului
Municipal Chisinau

1B.2

Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității
1007601010600
contractante

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.
Cod poziție
Conținutul cerințelor
Răspuns
1
2
3
A. Informații privind operatorul economic
2A.1
Denumirea operatorul economic
SRL EnelConstruct
2A.2
Republica Moldova
Țara
2A.3
MD - 2060
Cod poștal
2A.4
Mun.
Chisinau
Oraș/Localitate
2A.5
Adresa juridică
Bd. Cuza Voda 1/1 of. 98
2A.6
Pagina web
2A.7
Persoana sau persoanele de contact
Veaceslav Sandu
2A.7.1
Telefon
+373 60181218
2A.7.2
Adresa de e-mail
enelconstruct@gmail.com
2A.8
Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)
1010600008183
2A.9
Numărul cod TVA
0306948
2A.10
Forma organizatorico-juridică a activității de
SRL
antreprenoriat
2A.11
Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv
2A.11.1
Veaceslav Sandu
Numele acționarilor / asociaților
2A.11.2
Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau
controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau
juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții
sau administrator al societății de investiții, ori
Veaceslav Sandu
persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate
sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct
sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul
asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de
vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în
administrare fiduciară]
2A.11.3
Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridicopolitică permanentă a persoanei fizice definite
Republica Moldova
conform poziției 2A.11.2)
Operatorul economic este:
• întreprindere mică
2A.12
mijlocie
• întreprindere mijlocie
• și altele
�
În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul
Nu
economic este un atelier protejat sau o întreprindere
2A.13
socială, sau va asigura executarea contractului în
contextul programelor de angajare protejată?
Dacă da, care este procentul corespunzător de
2A.13.1
lucrători cu dizabilități sau defavorizați?
Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu
2A.13.2
dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în
cauză?
Operatorul economic participă la procedura de
2A.14
Nu
achiziții publice împreună cu alți operatori

economici?
Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în
2A.14.1
cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea
unor sarcini specifice, etc).
Numiți operatorii economici care participă la
2A.14.2
procedura respectivă de achiziție publică.
2A.14.3
Specificați denumirea grupului participant.
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați
să prezinte un formular DUAE separat.
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul
economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.
2B.1
Veaceslav Sandu
Nume și prenume
2B.2
Administrator
Poziție/acționând în calitate de..
2B.3
Republica Moldova
Țară
2B.4
Telefon
+373 60181218
2B.5
Adresa de e-mail
enelconstruct@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități
Operatorul economic utilizează capacitățile altor
Nu
entități pentru a satisface criteriile de selecție
2C.1
prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul)
criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai
jos?
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să
cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru
fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză.
Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele
tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în
special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de
lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea
executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică
(specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele
IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează
Operatorul economic intenționează să subcontracteze
2D.1
Nu
vreo parte din contract cu alți operatori economici?
2D.1.1
Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică
Compartimentul se completează de către operatorii economici.
Cod poziție
Conținutul cerințelor
Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești
1
2
3
Participare la o organizație criminală.
3A.1
Nu
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau

3A.2

3A.3

3A.4

3A.5

de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o
hotărâre definitivă pentru participare la o organizație
criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult
cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o
perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare?
Corupție.
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în
mod direct în condamnare?
Fraude.
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în
mod direct în condamnare?
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de
activitățile teroriste.
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste
sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în
mod direct în condamnare?
Spălare de bani sau finanțarea terorismului.
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste
sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în
mod direct în condamnare?

Nu

Nu

Nu

Nu

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de
trafic de persoane.
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este
membru al organismului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
3A.6
Nu
făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o
hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor
și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în
mod direct în condamnare?
În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din
întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate
3A.7
că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?
3A.7.1
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale
Plata impozitelor
Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la
plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în
3B.1
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica
Moldova sau în țara în care este stabilit?
Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la
3B.1.1
plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?
În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile
privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale
3B.1.2
a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau
administrativă, această decizie este definitivă?
În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile
privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale
3B.1.3
a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau
administrativă, precizați data și numărul deciziei.
Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de
eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și
contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în
3B.2
vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere
(penalităților) și/sau a amenzilor?
Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu,
la întrebarea din 3B.1.
Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze
actul privind
eșalonarea obligațiilor de plată a
3B.2.1
impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori
de alte facilități în vederea plății acestora?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze un
certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze
3B.3
informații privind onorarea obligațiilor fiscale?
3B.4

Informațiile privind lipsa/existența restanțelor

față de

-

Da

-

-

-

Da

Adresa de internet:
Autoritatea sau

bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru organismul
autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă emitent(ă):
Referința exactă a
da, specificați informația care ar permite verificarea.
documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici
Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a
3C.1
Nu
operatorilor economici?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
3C.1.1
Nu
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3C.1.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și
asigurărilor sociale
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul
3D.1
Nu
mediului în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
3D.1.1
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3D.1.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul
3D.2
Nu
social în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
3D.2.1
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3D.2.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul
3D.3
Nu
muncii în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
3D.3.1
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3D.3.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Insolvabilitatea
Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau
3D.4
Nu
de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei
hotărârii judecătorești?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
3D.4.1
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3D.4.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Active administrate de lichidator
Activele operatorului economic sunt administrate de un
3D.5
Nu
lichidator sau de o instanță?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5,
3D.5.1
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt

3D.5.2
3D.6

3D.6.1
3D.6.2

3D.7

3D.7.1
3D.7.2
3D.8

3D.8.1
3D.8.2

3D.9

3D.9.1
3D.9.2
3D.10

3D.10.1
3D.10.2

suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Activitățile economice sunt suspendate
Activitățile economice ale operatorului economic sunt
suspendate?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Acorduri cu alți operatori economici care vizează
denaturarea concurenței
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu
alți operatori economici care au ca obiect denaturarea
concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat
în acest sens?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Conflict de interese
Operatorul economic se află într-o situație de conflict de
interese care nu poate fi remediată?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Etica profesională
Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greșeli în materie profesională?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Integritatea
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o
abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10,
puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt
suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Nu

-

Nu

Nu

-

Nu

Nu

-

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și
operatorii economici (coloana nr.3).
Cod poziție
Conținutul cerințelor
Răspuns
1
2
3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
4A.1
documentul/documentele prin care se va demonstra
Da
înregistrarea acestuia?
Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității
Extras din Registrul
antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate
de stat al persoanelor
4A.1.1
de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a
juridice nr.2605 din
contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să
14.02.2022
execute viitorul contract de achiziție publică.
Adresa de internet:
Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt Autoritatea sau
disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date organismul
4A.1.2
națională? Dacă da, specificați informația care ar permite emitent(ă):
Referința exactă a
verificarea.
documentației:
Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o
4A.2
autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de
Da
atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?
Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze
documentul/documentele prin care se va demonstra
4A.2.1
Da
certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?
Adresa de internet:
Autoritatea sau
Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile
organismul
gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?
4A.2.3
emitent(ă):
Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:
Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea
privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de
4A.3
Da
selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în
anunțul/invitația de participare?
B. Capacitatea economică și financiară
Declarații bancare
Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații
bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului
4B.1
Da
profesional în conformitate cu cerințele din documentația de
atribuire?
Adresa de internet:
Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă
Autoritatea sau
gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?
organismul emitent(ă):
4B.1.1
Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea
Referința exactă a
ei.
documentației:
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)
Da
Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră
4B.2
de afaceri anuală, după cum urmează:

Valoare 500 000 lei Perioada anului 2020-2021

4B.2.1

4B.3

Notă. Se completează de către autoritatea contractantă
valoarea și perioada
Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform Valoarea 6 710017
datelor din raportul financiar.
Anul |2020|
Cifra de afaceri medie anuală
Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră
medie anuală de afaceri, după cum urmează:
Valoare 500000 Perioada 2020-2021

Da

Notă. Se completează de către autoritatea contractantă
valoarea și perioada
Valoarea 4387.6 mii lei

Anul |2018|
Valoarea 4679.2 mii lei

4B.3.1

Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul Anul |2019|
Valoarea 6710.0 mii lei
financiar.
Anul |2020|
Valoarea medie totală
5258.9 mii lei

4B.4

4B.5

Raport financiar
Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul
financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?

Da

Adresa de internet:|
Informațiile privind situația economică și financiară sunt
Autoritatea sau
disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date organismul emitent(ă):
națională? Dacă da, specificați informația care ar permite
Referința exactă a
verificarea.
documentației:

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională

4C.1

4C.1.1

4C.2

Operatorul economic este în măsură să furnizeze
documentele solicitate de către autoritatea/entitatea
contractantă în anunțul de participare, care demonstrează
capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea
viitorului contract.

Da

Adresa de internet:
Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională Autoritatea sau
sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de organismul emitent(ă):
date națională? Dacă da, specificați informația care ar
Referința exactă a
permite verificarea.
documentației:
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității
Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii
referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate
în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care
Da
autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special
cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest
exercițiu de achiziție publică?

4C.3

4C.3.1

4C.4

4C.5

4C.6

4C.7

4C.8

4C.9

4C.10

4C.11

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație cu privire la sistemele de management și de
trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?

Da

Adresa de internet:
Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr- Autoritatea sau
o bază de date națională? Dacă da, specificați informația organismul emitent(ă):
Referința exactă a
care ar permite verificarea.
documentației:
Utilaje, instalații și echipament tehnic
Operatorul economic dispune de utilaje și echipament
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
Da
de achiziție publică?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație cu privire la dotările specifice, utilajul și
echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului,
Da
conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și
documentația de atribuire?
Pregătirea profesională și calificarea personalului
Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal
calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de
Da
participare sau în documentația de atribuire?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație privind personalul de specialitate propus pentru
Da
executarea contractului, conform cerințelor stabilite în
anunțul de participare și documentația de atribuire?
Anul |2019|
Angajați [14]
Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din Anul |2020|
ultimii trei ani de activitate.
Angajați [15]
Anul |2021|
Angajați [22]
Numărul membrilor personalului de conducere
Anul |2019|
Persoane [1]
Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale Anul |2020|
Persoane [1]
operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.
Anul |2021|
Persoane [1]
Mostre, descrieri, fotografii
Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane
(mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor
Da
care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor
stabilite în documentația de atribuire?
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări
În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit
lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat
în anunțul de participare și în documentația de atribuire?

Da

4C.11.1

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor,
valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă
informație relevantă.

valoarea

valoarea

4C.12

4C.12.1

4C.13

valoarea
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri
În perioada de referință, operatorul economic a efectuat
livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de
participare și în documentația de atribuire?
Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor,
valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul
și altă informație relevantă.

Lucrări de reparație a
drumurilor și trotuarelor
din or. Criuleni din
28.05.20
839694,03 lei
PV nr.44 din 23.11.2020
Lucrări de reparație a
imbracamintei rutiere
str.M.Eminescu,
or.Rezinai din 10.09.20
933199,11 lei
Lucrari de constructie si
reparatie bloc locativ str.
Albisoara 42/2
Contract Nr02-06/15.
1 486 689.99 lei
Reparatie capitala la sala
de operatie a blocului
IMSP INN str. Korolenko 2
Contract Nr. 332 din
10.11.20
466 521.89 lei
Efectuarea lucrarilor de
constructie si montaj
Magazine Duty Free
Palanca UA,MD
Contract Nr. 0110 din
01.10.2020
1 312 230.42

Da
-

Pentru contractele de achiziție publică de servicii
În perioada de referință, operatorul economic a prestat
servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul
de participare și în documentația de atribuire?

Da
-

4C.13.1

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor,
valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul
și altă informație relevantă.

În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările
4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va
demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor,
4C.14
prestarea
serviciilor
similare
conform
cerințelor
documentației de atribuire?
D. Standarde de asigurare a calității
Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate
4D.1
emise de organisme independente prin care se atestă faptul
că operatorul economic respectă standardele de asigurare a

Da

Da

calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare
și în documentația atribuire?
Adresa de internet:
Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt
Autoritatea sau
disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date organismul emitent(ă):
4D.2
națională? Dacă da, specificați informația care ar permite
Referința exactă a
verificarea.
documentației:
E. Standarde de protecție a mediului
Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate
emise de organisme independente prin care se atestă faptul
că operatorul economic respectă standardele de protecție a
4E.1
Da
mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de
participare și în documentația de atribuire?
Adresa de internet:
Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt
Autoritatea sau
disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date organismul emitent(ă):
4E.2
națională? Dacă da, specificați informația care ar permite
Referința exactă a
verificarea.
documentației:
F. Permiterea controalelor
Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de
către autoritatea/entitatea contractantă referitor la
capacitățile economice și financiare, de producție sau
4F.1
Da
tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție
publică?
Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție
Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și
operatorii economici (coloana nr.3).
Cod poziție
Conținutul cerințelor
Răspuns
3
1
2
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse
Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul
informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor
publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe
suport de hârtie autorității contractante: formularele,
certificatele, avizele și alte documente indicate de către
5A.1
Da
autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în
documentația de atribuire?
Termen __7__ zile de la solicitare.
Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea
contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul
documentelor solicitate.
Adresa de internet:
Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante
să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în Autoritatea sau
5A.2
documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct organismul emitent(ă)
prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă
Referința exactă a
da, specificați informația care ar permite verificarea.
documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică
Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de
achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.
Cod
Conținutul cerințelor
Răspuns
poziție
1
2
3
A.
Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse
Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție
6A.1
Da
stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare
și în documentația de atribuire.
Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să
furnizeze în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de
stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau
6A.2
Da
dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante
certificate sau alte forme de documente justificative, după cum
este cerut în anunțul de participare și în documentația de
atribuire.
Capitolul VII. Declarații finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt
exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității
contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului
în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în
cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că
operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau
organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante
sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în
cazul în care acest lucru este necesar.
Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Consiliul Raional Dubasari], astfel
cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind
informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție
[procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].
Nume: Veaceslav Sandu
Funcția: Administrator
Adresa: mun. Chisinau bd. Cuza Voda 1/1 of. 98

Semnătura __________________

Perioada de garanţie pentru lucrările de reparatie executate

a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal
nr.2, str. Melestiu, 21
Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat).
1. Perioada de garanţie pentru lucrările de reparatie executate __60__ luni calendaristice.
2. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării)___________ zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) _______ zile calendaristice
Ofertant,

SRL "ENELCONSTRUCT"
_______________________
(semnătura autorizată)

Lucrari de reparatie a
acoperisului si retelelor tehnico sanitare la Scoala Sportiva
Specializata de Handbal nr.2, str.
Melestiu, 21

Formular Nr.3

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 09-05-2022
Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor tehnico - sanitare
Valoarea de deviz 286 432,99 lei

Intocmit in preţuri curente 05.05.2022
№ Simbol norme
crt.
şi Cod
resurse
1

2

Denumire lucrări şi cheltuieli

U.M.

3
Total borderou de resurse № 09-05-2022:

4

Cantitate
Valoarea de deviz, lei
conform Pe unitate
Total
datelor din de măsură
proiect
5
6
7

Manopera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7134030012200
7136020011620
7137010011520
7213050013100
7214070021500
9310060019900
9310060019920
9310060019922

Izolator hidrofug
Instalator apa, canal
Electrician in constructii
Tinichigiu
Lacatus intertinere si reparatii
Muncitor necalificat
Muncitor deservire CM
Muncitor deservire

h-om
h-om
h-om
h-om
h-om
h-om
h-om
h-om

367,80
11,12
1,46
94,00
0,93
79,32
227,10
0,08

84,97
84,97
84,97
84,97
84,97
84,97
84,97
84,97

Total manopera

31 251,97
944,86
124,06
7 987,18
79,02
6 739,82
19 296,68
6,80

66 430,39

Materiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

111111
1421102200525
1714227322940
2112307325046
2320216201058
2413317346000
2413337345800
2430116100798
2430226103000
2462107332752
2521216717050
2523156719430
2523156719450
2523156719460
2523156719530
2651122100440
2682132600470
2710603400029
2722103306338

Boiler 60 l
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
Cinepa fuior
Hirtie absorbanta
Gaz butan (butelii)
Suspensie de bitum filerizat-subif
Solutie de amorsaj
Grund, ulei anticoroziv
Chit polimeric
Pasta etansare pentru filete metalice
Teava din material plastic
Cot din material plastic
Teu din material plastic
Reductie din material plastic
Racord drept M x Fe
Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
Membrane bituminoase
Otel rotund D = 10 mm
Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt.
instalatii Dn =15 mm

buc
m3
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
kg
m
buc
buc
buc
buc
kg
m2
kg
m

1,00
0,00
0,00
0,20
321,30
306,00
0,74
0,01
11,03
0,02
10,20
7,00
4,50
1,00
10,00
1,00
1 231,65
0,30

2 000,00
300,00
300,00
50,00
14,50
38,00
45,00
35,00
41,00
150,00
25,00
5,00
5,00
5,00
10,00
2,25
75,00
32,00

2 000,00
0,00
0,00
10,00
4 658,85
11 628,00
33,30
0,35
452,23
3,00
255,00
35,00
22,50
5,00
100,00
2,25
92 373,75
9,60

0,60

45,00

27,00

20.
21.
22.
23.
24.
25.

2875274122143
2875274201000
3220137315778
4011106202741
4100116202818
4100116202820

Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
Robinet de trecere cu ventil cu mufa
Decapant
Energie electrica (benificiar)
Apa pentru mortare si betoane
Apa potabila

buc
buc
kg
kw
m3
m3

1,00
1,02
0,06
5,70
1,02
0,00

80,00
80,00
10,00
0,00
0,00
0,00

Total materiale de construcţii

80,00
81,60
0,60
0,00
0,00
0,00

111 778,03

Utilaje de construcţii:
1.
2.
3.
4.
5.

2921140007681
2922140006703
2940600002994
2952160007200
3410540000006

Arzator cu flacara
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
Aparat de sudura
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
Autobasculanta

h-ut
h-ut
h-ut
h-ut
h-ut

Total utilaje de construcţii

102,00
12,31
0,42
40,80
3,10

22,00
28,00
58,00
28,00
300,00

2 244,00
344,68
24,36
1 142,40
930,00

4 685,44

Total

lei

Asigurari sociale

24,00 %

15 943,29

Cheltueli de transport

7,00 %

7 824,46

Total

100,00 +

206 661,61

Cheltueli de regie

10,00 %

20 666,17

Benificiu

5,00 %

11 366,38

Total

100,00 +

238 694,16

TVA

20,00 %

47 738,83

Total deviz:

182 893,86

286 432,99

Intocmit
Verificat

SRL Enelconstruct

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si
retelelor tehnico - sanitare la Scoala Sportiva
Specializata de Handbal nr.2, str. Melestiu, 21

Investitor Directia Generala Educatie

Tineret si Sport

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
№
crt.

Simbol norme şi Cod
resurse

1

2

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse

U.M.

3

4

Valoare, lei
Consum de
Pe unitate de
resurse pe unitate
Total
măsură
de măsură
5

6

7

1. Раздел
1.1. Retele santehnice
1

2

RpSA03A

Demontarea tevii din otel zincata existenta in
interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

7136020011620

Instalator apa, canal

SE44A

Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de
80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console
fixate in perete

7137010011520
7136020011620
7214070021500
9310060019922
2875274122143
4011106202741
2710603400029
2722103306338

3
4

5

2651122100440
1421102200525
1714227322940
2430116100798
4100116202820

Electrician in constructii
Instalator apa, canal
Lacatus intertinere si reparatii
Muncitor deservire
Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
Energie electrica (benificiar)
Otel rotund D = 10 mm
Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt.
instalatii Dn =15 mm
Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
Cinepa fuior
Grund, ulei anticoroziv
Apa potabila

pret

Boiler 60 l

111111

Boiler 60 l

RpSA20B

Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de
legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de
locuit si soccial-culturale, avind diametrul de
20-25 mm

7136020011620
2521216717050
2523156719430
2523156719450
2523156719460
2523156719530
2112307325046
3220137315778
2462107332752
2940600002994

Instalator apa, canal
Teava din material plastic
Cot din material plastic
Teu din material plastic
Reductie din material plastic
Racord drept M x Fe
Hirtie absorbanta
Decapant
Pasta etansare pentru filete metalice
Aparat de sudura

RpSD25A

Montarea robinetului de trecere cu ventil si
mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din
otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

7136020011620
2875274201000

Instalator apa, canal
Robinet de trecere cu ventil cu mufa

25,49

m
h-om

0,3000

84,97

25,49

363,07

buc
h-om
h-om
h-om
h-om
buc
kw
kg
m

1,4600
0,4000
0,9300
0,0800
1,0000
5,7000
0,3000
0,6000

84,97
84,97
84,97
84,97
80,00
0,00
32,00
45,00

124,06
33,99
79,02
6,80
80,00
0,00
9,60
27,00

kg
m3
kg
kg
m3

1,0000
0,0020
0,0040
0,0050
0,0010

2,25
300,00
300,00
35,00
0,00

2,25
0,00
0,00
0,35
0,00

1,0000

2 000,00

2 000,00

2 000,00

buc
buc

109,27

m

h-om
m
buc
buc
buc
buc
kg
kg
kg
h-ut

0,7500
1,0200
0,7000
0,4500
0,1000
1,0000
0,0200
0,0060
0,0020
0,0419

84,97
25,00
5,00
5,00
5,00
10,00
50,00
10,00
150,00
58,00

100,29

buc
h-om
buc

63,73
25,50
3,50
2,25
0,50
10,00
1,00
0,06
0,30
2,44

0,2200
1,0000

84,97
80,00

18,69
81,60

1.2. Lucrari de reparatie a
acoperisului
6

7

RpCI42F

Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua
straturi

7213050013100
9310060019920
2922140006703

Tinichigiu
Muncitor deservire CM
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)

CE25A

Etansarea suplimentara pe contur, la

58,61

m2
h-om
h-om
h-ut

0,4700
0,2000
0,0600

m

84,97
84,97
28,00

39,94
16,99
1,68

36,68

1

2

3

4

5

6

7

strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri
polimerice

8

9

7134030012200
9310060019920
2430226103000
2413337345800

Izolator hidrofug
Muncitor deservire CM
Chit polimeric
Solutie de amorsaj

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea
stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,
a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe
suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu
suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un
strat

7134030012200
2413317346000
4100116202818
2922140006703

Izolator hidrofug
Suspensie de bitum filerizat-subif
Apa pentru mortare si betoane
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)

CE13A

Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase modificate lipite cu flacara in
sistem monostrat pe suprafata
orizontalemontate pe suport continuu

7134030012200
9310060019920
2682132600470
2320216201058
2921140007681
2952160007200

Izolator hidrofug
Muncitor deservire CM
Membrane bituminoase
Gaz butan (butelii)
Arzator cu flacara
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj

h-om
h-om
kg
l

0,3000
0,0500
0,1500
0,0100

84,97
84,97
41,00
45,00

25,49
4,25
6,46
0,48

14,81

m2

h-om
kg
m3
h-ut

0,0400
0,3000
0,0010
0,0003

84,97
38,00
0,00
28,00

139,24

m2
h-om
h-om
m2
kg
h-ut
h-ut

3,40
11,40
0,00
0,01

0,3000
0,1800
1,1500
0,3000
0,1000
0,0400

84,97
84,97
75,00
14,50
22,00
28,00

25,49
15,29
90,56
4,57
2,20
1,12

1.3. Lucrari diverse
10

11

12

TrB05A2-9

Transportul, prin purtare directa, al
materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe
distanta de 90 m

9310060019900

Muncitor necalificat

TRI1AA04B3

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si
marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon,
categoria 3

9310060019900

Muncitor necalificat

TsI50B5

Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 15 km

3410540000006

Autobasculanta

497,92

t
h-om

5,8600

84,97

63,73

t
h-om

0,7500

84,97

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

63,73

77,50

t
h-ut

0,2580

300,00

APROBAT:
Intocmit
SRL Enelconstruct

497,92

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

77,50

Formular Nr.7
WinСmeta

Lucrari de reparatie a acoperisului si
retelelor tehnico - sanitare la Scoala
Sportiva Specializata de Handbal
nr.2, str. Melestiu, 21
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Sandu Veaceslav
Date: 2022.05.06 10:51:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 09-05-2022
Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor tehnico - sanitare
Intocmit in preţuri curente 05.05.2022

Valoarea de deviz 286 432,99 lei
Cantitate
conform
datelor din
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de
Total
măsură

№
crt.

Simbol norme
şi Cod
resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

1

2

3

4

5

6

7

m

10,000

25,49

254,91

buc

1,000

363,07

363,07

buc

1,000

2 000,00

2 000,00

m

10,000

109,27

1 092,73

buc

1,000

100,29

100,29

1. Раздел
1.1. Retele santehnice
1

RpSA03A
2

SE44A
3
4

pret

RpSA20B

5

RpSD25A

Demontarea tevii din otel zincata
existenta in interiorul cladirii,
avind diametru de 1/2"-1"
Incalzitor de apa electric, avind
capacitatea de 80 l si greutatea de
44 kg,, montata pe console fixate
in perete
Boiler 60 l
Teava din material plastic
imbinata prin sudura prin
polifuziune, in conducte de
legatura, la obiecte sanitare, la
obiecte de locuit si soccialculturale, avind diametrul de 2025 mm
Montarea robinetului de trecere cu
ventil si mufa, cu sau fara
descarcare , pentru teava din otel,
avind diametrul de 3/8" - 1/2"

3 811,00
1 154,74

Total Retele santehnice
Inclusiv salariu
1.2. Lucrari de reparatie a
acoperisului
6

RpCI42F
7

CE25A
8

IzF01B

Demontarea elementelor de
acoperis - membrane bituminoase
in unul sau doua straturi
Etansarea suplimentara pe contur,
la strapungeri sau rosturi cu
chituri sau masticuri polimerice
Amorsarea suprafetelor pentru

m2

200,000

58,61

11 721,98

m

70,000

36,68

2 567,29

m2

1 020,000

14,81

15 103,46

1

2

9

CE13A

3

aplicarea stratului de difuzie, a
barierei contra vaporilor, a
termoizolatiei sau a hidroizolatiei
pe suprafete orizontale, inclinte
sau verticale, cu suspensie de
bitum filerizat (subif) intr-un strat
Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara in
sistem monostrat pe suprafata
orizontalemontate pe suport
continuu

4

5

6

7

m2

1 020,000

139,24

142 020,31

171 413,04
58 535,83

Total Lucrari de reparatie a
acoperisului
Inclusiv salariu
1.3. Lucrari diverse
10

TrB05A2-9
11

TRI1AA04
B3
12

TsI50B5

Transportul, prin purtare directa,
al materialelor incomode, avind
sub 25 kg, pe distanta de 90 m
Incarcarea materialelor din grupa
A - usoare si marunte prin
aruncare - de pe teren, in vagon,
categoria 3
Transportarea pamintului cu
autobasculanta la distanta de 15
km

t

12,000

497,92

5 975,09

t

12,000

63,73

764,73

t

12,000

77,50

930,00

7 669,82
6 739,82

Total Lucrari diverse
Inclusiv salariu

Total Раздел

182 893,86
66 430,39

Inclusiv salariu
Total

lei

182 893,86

Asigurari sociale

24,00 %

15 943,29

Cheltueli de transport

7,00 %

7 824,46

Total

100,00 +

206 661,61

Cheltueli de regie

10,00 %

20 666,17

Benificiu

5,00 %

11 366,38

Total

100,00 +

238 694,16

TVA

20,00 %

47 738,83

Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit

286 432,99

SRL Enelconstruct
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
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