ANUNŢ DE PARTICIPARE
Servicii de înregistrare a bazei de date a animalelor de companie din mun. Chișinău
la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
1. Denumirea autorității contractante: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
2. IDNO: 1007601010493
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. MihaiEminescu 33
4. Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziţii.dglca@cmc.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
www.mtender.gov.md

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă
formă de achiziţie comună): Autoritatea contractantă.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr.
Cod CPV
d/o

Denumirea serviciilor
solicitate

Unitatea
Cantitat
de
ea
măsură

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Conform descrierii din
anexa nr.1

50 000,00

Lotul I

1.

Înregistrarea bazei de date
a animalelor de companie
48600000-4 din mun. Chișinău la
Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu
Caracter Personal

Unități

1

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se
va selecta): Pentru toate loturile
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Condiții de prestare a serviciilor: 60 zile.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
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 aplică
15. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor
eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul
minim/
Obligativit
atea

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în
SIA RSAP www.mtender.gov.md
Formularul ofertei F3.1 din anexa nr. 2, completat și
DA
1.
Formularul Ofertei
semnat cu semnătura electronică a ofertantului, se va
prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP
Formularul F4.2 din anexa nr. 3, completat și semnat
DA
2. Specificații de preț
cu semnătura electronică a ofertantului, se va
prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP
Se solicită în mod obligatoriu ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să
prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE
Declarația
privind
1.
confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în
DA
original, potrivit formularului confirmat prin
situația condamnării pentru
semnătura electronică a ofertantului
participarea la activități ale
unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție,
fraude și/sau spălare de bani
certificat/decizie
de
înregistrare
a
DA
2.
Dovada înregistrării
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanei juridice
persoanelor juridice - varianta scanată de pe original
confirmată prin semnătura electronică
Ultimul
raport
financiar
varianta scanată de pe original confirmată prin
DA
3.
semnătura electronică
Certificat
de
atribuire
a
varianta scanată de pe original confirmată prin
DA
4.
contului bancar
semnătura electronică
Certificat
de
efectuare
varianta scanată de pe original confirmată prin
DA
5.
sistematică a plăţii
semnătura electronică
impozitelor, contribuţiilor
Ofertantul va dispune de un nivel minim de
DA
6. Demonstrarea experienței
operatorului economic în
experienţă pentru a se califica cerinţelor de
domeniul de activitate aferent îndeplinire a contractului
obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit.
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română
Președintele grupului de lucru:
BURDIUMOV Ion
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr.1
1. Denumirea obiectului: "Înregistrarea bazei de date a animalelor de companie din mun. Chișinău
la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal."
Nota informativă
În vederea implementării prevederilor "Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu
şi fără stăpân în municipiul Chişinău", aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău cu nr. 4/4 din
17 septembrie 2019, Direcția generală locativ-comunală și amenajare a elaborat Registrul electronic al
animalelor de companie. Scopul registrului este:
- prevenirea abandonului animalelor de companie
- sporirea responsabilității deținătorilor
- diminuarea furtului animalelor
- ducerea evidenței animalelor din mun. Chișinău
Totodată, potrivit art. 23 și art. 28 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, se impune
obligaţia notificării Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal anterior inițierii
operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automatizat sau
manual.
Reieșind din cele expuse, Direcția generală anunță licitația pentru prestarea serviciilor:

2. Servicii necesare:
o Elaborarea politicii de siguranță;
o Elaborarea regulamentului pentru

colectarea și păstrarea datelor personale cu ajutorul bazei de date

online sau manuale;
o Consultări cu privire la înregistrarea și colectarea actelor necesare;
o Participarea /implicarea la înregistrarea bazei de date electronice

și manuale a animalelor de
companie la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
o Înregistrarea bazei de date cu posibilitatea colectării datelor:

Prin poșta electronică;

Manual (cu ajutorul anchetelor);

Individual sau prin intermediul persoanelor împuternicite;

Electronic cu datele personale a deținătorilor de animale.
o Elaborarea formei de colaborare între Direcție și persoana împuternicită pentru colectarea datelor
personale a deținătorilor de animale.

Anexa nr.2

Formularul ofertei (F3.1)
[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 depunerii ofertei:

„___” _____________________ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________
Anunț de participare Nr.:

______________________________

Către:

____________________________________________
[numele deplin al autorităţii contractante]
________________________________________________________ declară că:
[denumirea ofertantului]
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
___________________________________________________________.
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
b) ____________________________________________________________ se angajează să
[denumirea ofertantului]
presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț,
următoarele
servicii
_______________________
________________________________________________________________________.
[introduceţi o descriere succintă a serviciilor]
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
________________________________________________________________________.
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele
respective]
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
________________________________________________________________________.
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele
respective]
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită
pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice
moment pînă la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________
[denumirea ofertantului]
se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice.
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din
contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
Semnat:________________________________________________
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume:_________________________________________________
În calitate de: ___________________________________________
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]
Ofertantul: _____________________________________________
Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

Anexa nr.3

Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție :
Servicii de înregistrare a bazei de date a animalelor de companie din mun. Chișinău la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cod CPV

Denumirea bunurilor
şi/sau a serviciilor

Unitatea
de măsură

Canti-tatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul de
prestare

2

3

4

5

6

7

8

9

1
Servicii:

Lotul 1: Servicii de înregistrare a bazei de date a animalelor de companie din mun. Chișinău la Centrul Național pentru Protecția

Datelor cu Caracter Personal
Servicii de înregistrare a
bazei de date a
48600000- animalelor de companie
Unități
din mun. Chișinău la
4
Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu
Caracter Personal

1

Total
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

OctombrieDecembrie 2021

