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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția de administrare a instanțelor judecătorești 

2. IDNO: 1008601000064 

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică 

4. Obiectul achiziției: Servicii de creare a sub-Sistemului Informațional E-Dosar din cadrul 

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) și extinderea acestuia cu 

funcționalități noi 

5. Cod CPV: 72000000-5 

6. Data publicării anunțului de intenție:  

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: serviciilor de creare a sub-

Sistemului Informațional E-Dosar din cadrul Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) 

și extinderea acestuia cu funcționalități noi conform necesităţilor:  Agenției de administrare a 

instanțelor judecătorești (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016 

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat 

8. Modalităţi de plată: Plata se va efectua la contul Prestatorului în termen de 30 zile după 

prezentarea facturii fiscale și a actului de predare-primire semnat de către Părți. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție Licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

 

Nr

. 

d/

o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/luc

rărilor solicitate 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

1. 
720000

00-5 

Servicii de creare a sub-

Sistemului 

Informațional E-Dosar 

din cadrul Programul 

Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și 

extinderea acestuia cu 

funcționalități noi 

 

 

set 1 

- Sistemul va furniza mecanism de 

depunere a cererilor de chemare în 

judecată destinate actorilor de tip 

Avocat, Procuror și Participant la 

proces. 

- Actorii cu rol de Avocat, 

Procuror și Participant la proces 

vor accesa formularul de depunere 

a cererii de chemare în judecată 

prin intermediul paginii WEB a 

Portalului Instanțelor Naționale de 

Judecată ({HYPERLINK 

"http://instante.justice.md"}). 

- Actorii cu rol de Avocat, 

Procuror și Participant la proces 

vor accesa și completa formularul 

de depunere a cererii de chemare 

în judecată autentificându-se prin 

MPass. 

- În cazul autentificării prin MPass 

datele de identificare a Avocatului, 
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Procurorului și Participantului la 

proces vor fi completate automat 

cu informația relevantă furnizată 

de MPass. 

- În cazul autentificării prin 

ajutorul buletinului electronic 

datele de identificare a Avocatului, 

Procurorului și Participantului la 

proces vor fi completate automat 

cu informația relevantă furnizată 

de ÎS „CRIS „Registru”. 

- Cererea poate fi salvată în 

sistemul informatic doar dacă 

toate câmpurile obligatorii ale 

acesteia au fost completate. 

- Formularul incomplet de 

depunere a cererii de chemare în 

judecată (formularul care nu 

conține totalitatea datelor 

necesare) este șters definitiv dacă 

acesta n-a fost expediat timp de 1 

oră. 

- Sistemul generează un număr de 

identificare unic pentru cererea de 

chemare în judecată salvată. 

- Sistemul stochează cererile de 

chemare în judecată salvate în 

mapa Cereri inițiale. 

- Sistemul eliberează Utilizatorului 

o recipisă (notificare) privind 

recepționarea cererii de chemare 

în judecată. 

- Sistemul transmite recipisa 

(notificarea) despre recepționarea 

cererii de chemare în judecată și 

versiunea imprimabilă a acestora 

la adresa Email indicată de 

Utilizator (sau furnizate de 

MPass). 

- Recipisa de recepționare a cererii 

de chemare în judecată va conține 

numărul unic de înregistrare a 

acesteia, Data și Ora recepționării 

acesteia în sistem. 

- Sistemul generează un tichet de 

plată pentru achitarea taxei de 

stat. 

- Cererea de chemare în judecată 

poate fi repartizată și trimisă spre 

examinare Judecătorului doar 

dacă toate copiile electronice ale 

documentelor specificate în 

condițiile de primire a cererilor de 

chemare în judecată și metadatele 

aferente acestora au fost anexate și 
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achitată taxa de stat. 

- Sistemul va livra un formular de 

completare a metadatelor aferente 

documentelor digitale atașate la 

cererea de chemare în judecată. 

- Natura metadatelor aferente 

documentelor digitale atașate la 

cererea de chemare în judecată 

trebuie să fie suficiente pentru a 

putea defini interogări eficiente de 

regăsire a acestora. 

- Toate fișierele atașate la cererea 

de chemare în judecată vor fi în 

format PDF. 

- Toate fișierele atașate la cererea 

de chemare în judecată vor fi 

transferate și în PIGD. 

- Sub-SI E-Dosar va furniza 

mecanism de semnare digitală a 

fișierelor atașate la cererea de 

chemare prin intermediul 

serviciului de platformă MSign. 

- Sistemul informatic va jurnaliza 

totalitatea evenimentelor de 

editare, marcare la ștergere și 

ștergere informației/fișierelor din 

conținutul cererilor de chemare în 

judecată. 

Cerințele  suplimentare față de 

Lot sunt descrise în documentul 

Caiet de sarcini, care este parte 

componentă a prezentului 

document și poate fi accesat pe 

pagina web a ministerului de 

justiție www.justice.gov.md, la 

rubrica Servicii – Achiziții 

publice-Fișa de date a achiziției 

(FDA) 

 

      

 

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. 

10. Tipul contractului: Prestării Servicii 

11.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): Pînă 

la data de 12 decembrie 2016. 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 4 luni din data semnării contractului. 

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

Agenția de administrare a instanțelor judecătorești, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124 

B 

http://www.justice.gov.md/
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14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

tehnico – economic 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere tehnico - economic 

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: Oferta câștigătoare desemnata va fi cea cu Scorul Final (Sn) 

cel mai mare. Sn va fi calculat prin sumarea scorurilor prezentate mai jos, în concordanță cu 

formula:  

Sn = (Pmin/Pn)*40 + (Tn/Tmax)*60, unde:  

 Pmin – Cel mai mic preț oferit din lista totală de ofertanți eligibili; 

 Pn – Prețul oferit de ofertantul evaluat; 

 Tn – Punctajul tehnic primit de ofertantul evaluat; 

 Tmax – Punctajul tehnic maxim oferit din lista totală de ofertanți eligibili. 

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR 

Grila evaluare a punctajului tehnic (Tn) 

 

Rezumatul tabelelor de evaluare a ofertelor tehnice 

Procentul 

pentru scorul 

obținut 

Punctajul 

obținut 

1. Competența și experiența Ofertantului (Tabelul 1) 40% 400 

2. 
Metodologie propusa, proceduri si modalitate de abordare 

(Tabelul 2) 
30% 300 

3. Structura de Management și Personalul Cheie (Tabelul 3) 30% 300 

Total 1000 

 

Mai jos, vor fi prezentate subpunctajele pentru calcularea punctajului din fiecare tabel de evaluare 

tehnică, astfel Tn = Punctaj Tabel 1 + Punctaj Tabel 2 + Punctaj Tabel 3. 

 

Tabel 1 
Punctajul 

obținut 

 Competența și experiența Ofertantului  

1.1 Reputația profesională a organizației și a echipei / Credibilitate / Siguranță 

(Oferta cu Nr. maximum de scrisori de recomandări prezentate - 80 puncte, 

formula pentru ofertele cu Nr. mai mic decît Nr. maximum va fi     

 (Nr. scrisori de recomandări prezentate de ofertantul evaluat/Nr. maximum 

de scrisori de recomandări)*80 puncte); 

80 

1.2 Capacitatea organizațională pentru asigurarea implementării proiectului: 

 numărul total al proiectelor realizate în ultimii 5 ani 

1. (Oferta cu Nr. maximum al proiectelor realizate în ultimii 5 ani - 70 

puncte,formula pentru ofertele cu Nr. mai mic decît Nr. maximum va fi     

 (Nr. proiectelor ofertantului evaluat/Nr. maximum de proiecte)*70 

puncte); 

 capacitatea organizațională și resurse umane  

2. (Oferta cu Nr. maximum de specialiști TI angajați – 70 puncte, formula 

pentru ofertele cu Nr. mai mic decît Nr. maximum va fi      

(Nr. specialiștilor TI angajați ai ofertantului evaluat/Nr. maximum de 

specialiștilor TI angajați)*70 puncte); 

 

140 

1.3 A demonstrat: 

 Experiență de minim 4 ani în dezvoltarea sistemelor informatice (4 

ani - 10 puncte, pentru fiecare an suplimentar - 2 puncte, până a 

max 20 puncte); 

180 
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 Minim 2 proiecte de profil sau complexitate similară  cu prezentarea 

unei descrieri generale (2 proiecte - 20 puncte, pentru fiecare 

proiect prezentat suplimentar -5 puncte, până la max 35 puncte); 

 Experiență în dezvoltarea sistemelor informatice pentru sistemul 

judiciar va fi un avantaj (Nu - 0 puncte, 1 proiect – 30 puncte, pentru 

fiecare proiect prezentat suplimentar - 15 puncte, până la max 60 

puncte); 

 Copie certificat ISO 27001 – confirmat prin semnătura şi ştampila 

Ofertantului (Nu - 0 puncte, Da -10 puncte); 

 Certificat de conformitate al Sistemului de management al calităţii 

ISO 9001:2008 (sau similar)  – copie – confirmat prin semnătura şi 

ştampila Ofertantului(Nu - 0 puncte, Da -10 puncte); 

 Certificat de conformitate al Sistemului de management al 

serviciilor în domeniul  tehnologiei informaţiei ISO/IEC 20000-

1:2011 (sau similar) – copie – confirmat prin semnătura şi ştampila 

Ofertantului (Nu - 0 puncte, Da -10 puncte); 

 Licență de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice 

a informației – copie – confirmat prin semnătura şi ştampila 

Ofertantului (Nu - 0 puncte, Da -10 puncte); 

 Certificat/autorizație privind servicii de creare, implementare și de 

asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de 

importanță statală, inclusiv a produselor program – copie – 

confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului (Nu - 0 puncte, Da 

-10 puncte); 

 Referințele beneficiarilor companiei pentru ultimii 4 ani privind 

implementarea de sisteme informatice complexe pentru 

administratia publica (5 p pentru fiecare referinta, pana la max. 15 

p); 

 

Total Tabel 1 400 

 

Tabel 2 
Punctajul 

obținut 

 Metodologie propusă, proceduri și modalitate de abordare  

2.1 Este prezentată o metodologie de analiza și testare coerentă în raport cu 

obiectivele proiectului. (Nu -0 puncte, Da - 160 puncte) 

160 

2.2 Este prezentată o metodologie de analiza și combatere a riscurilor 

proiectului. (Nu -0 puncte, Da - 140 puncte) 

140 

Total Tabel 2 300 
 

Tabel 3 

Punctajul 

obținut 

 Structura de Management și Personalul Cheie  

3.1 Manager de Proiect / Lider de echipă 90 

Licențiat în domeniul TIC (studii pre Bologna) sau Masterat în domeniul TIC 

(studii conform procesului de la Bologna) (Nu -0 puncte, Da - 10 puncte);  
10 

Experiență de minim 5 ani în gestiunea proiectelor informatice (Nu -0 puncte, 

Da -35 puncte);  
35 

Experiență specifică de Manager de Proiecte în domeniul TIC demonstrată 

prin coordonarea unor proiecte similare  de dezvoltare a sistemelor 

informatice destinate sectorului guvernamental al Republicii Moldova în care 

să desfășoare activități de analiză tehnică, formalizarea cerințelor proiectarea 

și dezvoltarea soluțiilor software (fără proiect implementat - 0 puncte, 1 

proiect -10 puncte, fiecare proiect suplimentar - 5 puncte, până la max. 20 

20 
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puncte); 

Cunoașterea mijloacelor moderne de gestiune a proiectelor. (Nu - 0 puncte, 

Da -15 puncte); 15 

Posedarea limbii române la perfecție (Nu -0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

Certificările recunoscute deținute în domeniul gestiunii proiectelor va 

constitui un avantaj (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 
5 

   

3.2 Coordonatorului Tehnic  85 

Licențiat în domeniul TIC (Nu - 0 puncte, Da - 15 puncte); 15 

Experiență minimă de 5 ani în dezvoltarea sistemelor informatice (Nu - 0 

puncte, Da - 20 puncte); 
20 

Experiență specifică de Coordonator tehnic în proiecte TIC demonstrată prin 

activarea în postul similar în dezvoltarea soluțiilor informatice similare sau în 

managementul cazurilor. (fără proiecte implementate - 0 puncte, 1 proiect -

10 puncte, fiecare proiect suplimentar - 5 puncte, până la max. 20 puncte); 

20 

Cunoașterea avansată a tehnologiilor informatice moderne, standarde de 

securitate a informației și metodologii. (Nu – 0 puncte, Da -10 puncte); 
10 

Cunoașterea suficientă a metodologiei de dezvoltare a sistemelor informatice 

destinate sectorului guvernamental al Republicii Moldova, in special pe 

sectorul justiției. (Nu - 0 puncte, Da - 10 puncte); 

10 

Posedarea limbii române la perfecție. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

Certificările recunoscute deținute în domeniul tehnologiilor propuse în oferta 

tehnică va constitui un avantaj. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 
5 

3.3 Șef echipă programare/Arhitectului de Sistem  65 

Licențiat în domeniul TIC. (Nu - 0 puncte, Da - 10 puncte); 10 

Experiență minimă de 5 ani în dezvoltarea sistemelor informatice. (Nu - 0 

puncte, Da - 25 puncte); 
25 

Experiență specifică de Arhitect de sistem în proiecte TIC demonstrată prin 

activarea în postul similar în dezvoltarea soluțiilor informatice similare sau în 

managementul cazurilor. (fără proiecte implementate - 0 puncte, 1 proiect -

10 puncte, fiecare proiect suplimentar - 2 puncte, până la max. 10 puncte);  

10 

Cunoașterea metodologiilor moderne de proiectare și dezvoltare a soluțiilor 

informatice. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 
5 

Cunoașterea suficientă a metodologiei de dezvoltare a sistemelor informatice 

destinate sectorului guvernamental al Republicii Moldova. (Nu - 0 puncte, Da 

- 10 puncte); 

5 

Posedarea limbii române la perfecție. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

Certificările recunoscute deținute în domeniul tehnologiilor propuse în oferta 

tehnică va constitui un avantaj. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 
5 

3.4 Analist de Sistem 35 

Licențiat în domeniul TIC. (Nu - 0 puncte, Da - 10 puncte); 10 

Experiență minimă de 5 ani în dezvoltarea sistemelor informatice. (Nu - 0 

puncte, Da - 5 puncte); 
5 

Experiență specifică de Analist de Sistem în proiecte TIC demonstrată prin 

activarea în postul similar în dezvoltarea soluțiilor informatice similare sau în 

managementul cazurilor. (fără proiecte implementate - 0 puncte, 1 proiect - 2 

puncte, fiecare proiect suplimentar - 1 puncte, până la max. 5 puncte); 

5 

Cunoașterea metodologiilor moderne de proiectare și dezvoltare a soluțiilor 

informatice. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 
5 

Cunoașterea suficientă a metodologiei de dezvoltare a sistemelor informatice 

destinate sectorului guvernamental al Republicii Moldova. (Nu - 0 puncte, Da 

- 5 puncte); 

5 

Posedarea limbii române la perfecție. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

  



7 

3.5 Inginer asigurare calitate 25 

Licențiat în domeniul TIC. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

Experiență minimă de 3 ani în poziție de inginer asigurare calitate. (Nu - 0 

puncte, Da - 5 puncte); 
5 

Experiență specifică în procese de testare a calității sistemelor informatice, 

inclusiv mijloace de testare automatizată demonstrata prin certificari 

specifice.  (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 

5 

Experiență în planificarea load și stress testing. (Nu - 0 puncte, Da - 5 

puncte); 
5 

Posedarea limbii române la perfecție. (Nu - 0 puncte, Da - 5 puncte); 5 

   

Total Tabel 3 300 

 

 

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a 

îndeplinirii cerinţei: 

Obligativitatea 

1 

Neimplicarea în practici frauduloase și 

de corupere. 

Documente prin care se 

dovedeşte îndeplinirea 

cerinţei 

• Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în 

conformitate cu formularul (F 

3.4) 

 

Da 

2 

Dovada  înregistrării   persoanei  

juridice. 

Documente edificatoare cum 

ar fi certificate constatatoare     

eliberate     de     autoritatea 

competentă, în original sau 

copie legalizată din care să 

rezulte adresa actuală şi 

obiectul de activitate al 

societăţii.  

• Certificat/decizie   de   

înregistrare   a întreprinderii 

sau extras. 

În cazul unei persoane 

juridice non-profit, se vor 

depune documente care să 

ateste că persoana semnatară 

este autorizată să desfăşoare 

activităţile ce fac obiectul 

contractului, cum ar fi: 

• statutul cu modificările la zi. 

• procese - verbale relevante, 

etc. 

• Pentru a-şi demonstra 

capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale, 

operatorul economic străin va 

prezenta documente din ţara 

Da 
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de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/ 

atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional. 

3 

Prezentarea actului ce atestă dreptul de 

a livra/ presta bunuri/servicii. 

Pentru demonstrarea 

îndeplinirii acestei cerinţe 

trebuie prezentate 

următoarele documente: 

Licența de activitate – copie – 

confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului. 

Autorizația de funcționare – 

copie – confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului etc. 

Da 

4 

Prezentarea de informaţii privind 

capacitatea tehnică și experiența 

specifică. 

  

Ofertantul va avea minim 3 

ani de experienţă specifică în 

livrarea bunurilor/prestarea   

serviciilor similare, totodată, 

va fi prezentată lista 

serviciilor similare prestate în 

ultimii 3 ani. 

Pentru demonstrarea 

îndeplinirii acestei cerinţe 

opertaorul economic 

completează formularul 

(F3.3) 

Valoarea unui contract 

individual îndeplinit, suma 

căruia va constitui nu mai 

puțin de 50% din valoarea 

ofertei, cu anexarea actelor 

doveditoare conţinând valori, 

perioade de livrare/prestare, 

beneficiari, indiferent dacă 

aceştia din urmă sunt 

autorităţi contractante sau 

clienţi privaţi,  întocmită 

conform formularului (F 3.3) 

Da 

5 
Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, identificată 

prin referire la specificaţii sau 

standarde relevante. 

Certificat de conformitate sau 

declarație de conformitate 

eliberat de un organizm de 

ceritificare acreditat. 

Da 

6 

Neimplicarea în situațiile descrise în 

art. 18 al Legii privind achizițiile 

publice nr. 131 din 03.07.2015. 

Documente prin care se 

dovedeşte îndeplinirea 

cerinţei 

• Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în 

conformitate cu formularul (F 

3.5) 
Documente edificatoare cum 

ar fi certificate şi/ sau alte 

documente echivalente emise 

Da 
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de autorităţi compentente din 

ţara de rezidenţă a 

ofertantului în cazul 

operatorului economic străin; 

• Certificat cu privire la 

situația contribuabilului – 

original sau copie – eliberat 

de Inspectoratul Fiscal sau de 

organul competent în țara de 

reședință a operatorului 

economic străin (valabilitatea 

certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului 

Fiscal sau al organului 

competent în țara de reședință 

a operatorului economic 

străin). 

 

7 Informații referitoare la studiile, 

pregătirea profesională și calificare a 

personalului de conducere precum și a 

persoanelor responsabile pentru 

executarea contractului. 

Original. Confirmat prin 

aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

Da  

8 
Disponibilitate de bani lichizi sau 

capital circulant, sau de resurse 

creditare în sumă de minim: 30% din 

valoarea estimată a ofertei. 

Ofertantul indică suma în 

Formularul (F3.3) și va 

enumera şi anexa copiile 

documentelor justificative  

 

Da 

9 Declarația privind asigurarea calității  

serviciilor care urmează a fi prestate 

precum și garanția calității. 

Original. Confirmat prin 

aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

Da 

 

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Adresa: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82, MD-2012 

b) Tel: 022-20-14-28, 022-22-01-49 

c) Fax: 022201428 

d) E-mail: cristian.iustin@justice.gov.md; alexandru.volosin@justice.gov.md 

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iustin Cristian, Șef serviciul administrativ; 

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 

împuternicite de către Participant).  

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.justice.gov.md rubrica 

(Servicii – Achiziții publice – Fișa de date a achiziției ,,FDA”) 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 

cererea de participare în conformitate cu Art. 32 alin. (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice. 

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

 

mailto:cristian.iustin@justice.gov.md
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a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 
- pînă la:  

- pe:   

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova str. 31 august 1989, 82,  et. 3 bir. 308 MD - 2012 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat. 

24. Garanția pentru ofertă: 1 % 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:  

- Garanție bancară. 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: 10 % 

 

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. 

 

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția 

Națională de soluționare a contestațiilor. 

 

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 4 947 624.40 (patru milioane nouă sute 

patru zeci și șapte mii șase sute douăzeci și patru, 40 lei MDL) 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


